Geachte leden,
Zo langzamerhand zijn er steeds meer versoepelingen van de coronaregels. Omdat de
afgelopen weken nog niet helemaal duidelijk was wat wel en niet mocht bij het aangespannen
rijden, heeft het bestuur o.a. bij de gemeente Ermelo geïnformeerd wat de mogelijkheden zijn
om weer een rit te kunnen organiseren. Met inachtneming van een aantal regels, hebben wij
goed nieuws: we mogen weer!
Door de coronacrisis kon van de oorspronkelijke agenda van 2020 een aantal ritten en
evenementen geen doorgang vinden. Ook het Driving Diner van 8 augustus, welke in de
omgeving van Putten zou plaatsvinden, wordt opgeschoven naar volgend jaar. De organisatie
van de catering en de nu geldende regels zijn momenteel te complex voor een dergelijke rit.
Daarom is besloten om de Bosrit naar voren te halen en deze op zondag 9 augustus in
Ermelo te gaan rijden. Evert ten Hove stelt zijn terrein beschikbaar om in te spannen.
Het inspanterrein aan de Haspel 121, 3852 LR te Ermelo, is geopend vanaf 9.00 uur, alwaar u
zich kunt melden bij het secretariaat voor de inschrijving. Koffie/thee met wat lekkers staan
ook vanaf die tijd klaar. We vertrekken om 10.30 uur en zijn rond 15.00 uur terug op het
inspanterrein. LET OP: door de huidige omstandigheden zal er tijdens de stops onderweg
géén catering zijn, dit dient u zelf te verzorgen. Na afloop van de rit wordt er door de
catering wel een smakelijke afsluiting verzorgd.
Het inschrijfgeld voor deze rit bedraagt € 10,- per aanspanning, inclusief 2 personen.
Bij meer personen € 2,50 p.p. extra. Het statiegeld voor het startnummer is € 10,-.
Inschrijven kan t/m donderdag 6-8-2020, bij voorkeur via de link in de uitnodigingsmail.
Maximum aantal personen dat kan deelnemen is 75 personen, max. 25 aanspanningen.
VOL=VOL.
Wij vragen u om de volgende regels in acht te nemen:
- Voor en na de rit onderling minimaal 1,5 meter afstand houden. Een ieder dient hier
zelf zijn eigen verantwoordelijkheid in te nemen.
- Op de koets maximaal 4-6 personen (afhankelijk van de grootte van de koets)
- Geen publiek of overige bezoekers op de koets.
Op deze manier hopen wij weer een leuke, veilige rit te gaan rijden.
Afhankelijk van hoe de ontwikkelingen omtrent Covid-19 zullen zijn, is het voornemen een
volgende rit in september te organiseren, hopelijk met antiek gerij.
Hierover zullen wij u tijdig informeren.
Wij zien er naar uit u weer te mogen begroeten op 9 augustus aanstaande!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Hoofdstad Aanspanning,
Brigitte Brugman, secretaris

