WTC BLIJF FIT VZW – ledenbericht juni 2020
1. Beste leden, zoals de meeste wel al zullen weten gaan we nu zondag
14 juni terug van start met onze clubritten. Daar we de grens nog niet
over mogen en we moeten starten in groepen van 20 is het bestaande
programma aangepast tot eind juni.
Het aangepaste programma t.e.m. 28 juni kan je vinden in bijlage.
Om veilig te kunnen opstarten zijn er wel wat extra richtlijnen.
Gelieve deze eens goed te bekijken:
-Starten doen we om 8.30h op de parking van schoenen Molders.
Behalve zaterdag 20 juni dan starten we om 13.00h.
-Auto’s parkeren op de parking van de lagere school.
-We fietsen in groepen van 20.
-Meld je aan voor de A-groep met Michel Vercauteren
B-groep met Benny Feusels
C-groep met Marc De Cauwer
-Tijdens de ritten zijn er geen volgwagens beschikbaar, zorg dus dat
je alles zelf mee hebt om te herstellen.
- Er zijn geen vrije gedeelten.
- Houd steeds 1m50 afstand van andere weggebruikers (fietsers
wandelaars,….)
-Snuit je neus niet al rijdend. Gebruik steeds een (papieren)
zakdoek. Denk aan de andere weggebruikers.
-Spuw niet in het openbaar, en al zeker niet in het bijzijn van
andere personen.
2. Vanaf Zondag 5 juli zouden we dan terug in groepen van 50 kunnen
rijden en het originele programma met ritten over de grens terug
kunnen aanvatten.
3. Na de rit zal het ook mogelijk zijn om iets te drinken in ons lokaal. Er is
plaats genoeg maar ook hier zijn natuurlijk enkele richtlijnen.
-Er zullen tafels voorzien zijn voor tien personen max.
-Zelf geen drank bestellen aan de toog, per tafel kan er een
bestelling gemaakt worden en deze kan dan afgehaald worden aan de
toog door één persoon.

Veel succes en tot zondag

Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW

