
 

 

 

 

 

 

Geachte leden, 
 
Wat hebben we het gemist met z’n allen: het rijden met elkaar met onze vereniging! 
Gelukkig zijn er steeds meer mensen gevaccineerd en loopt het aantal coronabesmettingen 
fors terug, waardoor er meer en meer versoepelingen komen. 
Vanaf eind juni mogen er zelfs weer evenementen worden georganiseerd.  
U snapt het waarschijnlijk al; wij staan de trappelen om een rit voor u te organiseren!  
Het wordt een verlate Openingsrit over verschillende soorten paden, vandaar dat wij u 
aanraden om met de marathonwagen te komen.  
Op zondag 11 juli aanstaande zijn wij vanaf 9.00 uur uitgenodigd om in te spannen op het 
terrein bij de heer J. Berends in Nieuw-Millingen, van waaruit wij om 10.30 uur zullen 
vertrekken om in de prachtige omgeving een rit te gaan rijden.  
Adres: Vossen 11, Nieuw-Millingen. 
 
Er zijn wel wat regels waar wij ons aan dienen te houden: 

- Vóór en ná de rit geldt de veilige afstandsnorm en overige basisregels moeten in acht 
worden genomen!  

- We moeten groepsvorming zien te voorkomen; let u ook a.u.b op de 1,5 meter afstand, 
tenzij u uit één huishouden komt.  

- De vereniging zal zorgen voor de nodige hygiëne maatregelen, maar wij vragen u om 
deze zelf ook in acht te nemen.  

- De catering zal alleen bij aanvang van de rit zorgen voor een kop koffie/thee met iets 
lekkers. Probeer zoveel mogelijk om door 1 persoon per deelnemend rijtuig uw 
consumpties op te laten halen, dit om groepsvorming en lange rijen bij de 
cateringwagen te voorkomen.   

- Helaas is het vanwege de geldende regels niet mogelijk om u tijdens of na afloop van 
de rit van een hapje of drankje te voorzien. Wij vragen u daarom om zelf uw lunch 
en wat te drinken mee te nemen.  

- Zoals gebruikelijk zal het secretariaat de deelnemers bij inschrijving voorzien van een 
startnummer. Wij vragen u vriendelijk om deze inschrijving door 1 persoon van het 
deelnemende rijtuig te laten doen, dit om groepsvorming en lange rijen te voorkomen. 
Dit geldt uiteraard ook na afloop van de rit als u uw startnummer weer inlevert. 

- Mocht u of één van uw passagiers op de dag van de rit, verkoudheidsklachten, koorts 
of andere Corona gerelateerde klachten hebben, dan vragen wij u met klem om niet 
aan de rit deel te nemen! 

 
Deelname aan deze rit is gratis en alleen voor leden.  Wij vragen € 10,- statiegeld voor het 
startnummer. Direct aanmelden voor de Openingsrit doet u via de link in de uitnodigingsmail. 
U mag ook een mail sturen naar het secretariaat: secretaris@hoofdstadaanspanning.nl 
 
Wij verheugen ons erop u op 11 juli a.s. weer te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Hoofdstad Aanspanning 
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