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We gaan weer fietsen                        
Normaal gesproken zouden we al lang weer begonnen zijn met onze wekelijkse fietstocht door onze 

mooie regio. Helaas heeft het coronavirus alles op zijn kop gezet en ook vele activiteiten stil gelegd, zo 

ook ons fietsmiddagje. 

 

Gelukkig heeft de overheid een begin gemaakt met het normaliseren van de omstandigheden, echter 
met de nodige beperkingen, zoals de 1,50 meter afstand tot elkaar. Alle overige maatregelen hebben we 
allemaal in de krant kunnen lezen en gaan we hier verder niet op in. 
 

Inspelend op de gewijzigde omstandigheden gaan we als volgt te werk: 
➢ We vormen fietsgroepjes van max. 10 à 12 personen.  
➢ Elke groep heeft een groepsleider. 
➢ Bij het fietsen en de pauzes houden we rekening met de onderlinge afstand van 1,50 meter 
➢ Ieder brengt zijn eigen eten en drinken mee. (water, koffie, koekje etc.) 
➢ Indien mogelijk zoeken we onderweg een gelegenheid voor een sanitaire stop. 
➢ Neem wat geld mee, want voor de sanitaire stop moet op veel plaatsen betaald worden. 
➢ Iedereen verklaart vóór vertrek aan de groepsleider, dat hij/zij volledig gezond is en geen 

verschijnselen van een mogelijke griep heeft. 
 

Bij dit alles een extra opmerking: 
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en voor het in acht nemen van alle door de 
overheid voorgeschreven richtlijnen.  
De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 
  

We gaan het komende half jaar weer in actie komen 
Onderstaand een voorlopig overzicht van de activiteiten die we gepland hebben. Uiteraard is een en 

ander afhankelijk van het gegeven, hoe de situatie zich de komende tijd ontwikkelt: 

1. Bloemetje en asperges :  zaterdag 20 juni 
2. Fietsen : vanaf dinsdag 23 juni 
3. High Tea : woensdag 8  en 15 juli 
4. Barbecue : augustus 
5. Biljarten : september etc. 
6. Jaarvergadering : september (mogelijk ’s-morgens en ’s-middags) 
7. Bloembollen oppotten : oktober 
8. Hapjesmiddag november 
9. Kerststukjes maken : december 
10. Kerstviering : december 

 
Hierbij opgemerkt dat de activiteiten, die in d’Ouw School gepland staan, geconfronteerd worden met 
het beperkt toelaten van leden i.v.m. de richtlijnen van de Overheid. 
 

Nieuwsbrief juni 2020 

Wij hebben nu onze eigen website. 
Voor inschrijven activiteiten, foto’s en verdere informatie over onze seniorenvereniging, 

zie:   www.kbo-oerle.nl 


