
We vragen jullie maximaal met 4 personen te fietsen.
De groepen hebben RUIME onderlinge afstand waardoor het niet lijkt dat ze bij elkaar horen 
Ook bij verkeerslichten/kruispunten houd afstand en laat de andere groep eerst wegfietsen.
Gedraag je naar het “nieuwe normaal”
Heb zeker nu, RESPECT voor de medeweggebruiker
Woensdagavond: 18:45 uur
Zondagochtend: 08:30 uur
Locatie: Raadhuisplein te Wehl
Clubkleding: JA
Goede zin: JA
Respect naar elkaar: Vanzelfsprekend

Yes,
 
Een nieuwsbrief waar we lang naar uitgekeken hebben.
Een bericht welke we al graag veel eerder wilden typen en met jullie delen.
De berichtgeving aangaande onze omgangsnormen met elkaar, heeft recentelijk een positieve twist
gekregen. 
Het corona-virus is nog lang niet weg en we moeten hiermee leren leven voor zolang dit duurt. echter
mogen we iets meer. Dat we ons weer in kleine groepen mogen begeven is een bericht waar we allen lang
naar uit gekeken hebben. Dat hier restricties aanzitten weten we en dienen we te respecteren.
Vanuit WTV Centurion denken we echter dat er heel veel behoefte is aan “het weerzien” met elkaar.
We houden natuurlijk jullie dagelijkse inspanningen goed in de gaten en zien dat menige lid alweer samen
eropuit trekt. Ook krijgen we met grote regelmaat vraag naar een van onze GPS-routes.
 
Dus……………………
Vanaf woensdag 3 juni as delen we weer routes die te samen gereden kunnen worden.
Doordat velen toch een buddy zoeken is dit een ideale gelegenheid. 
Jullie kunnen je verzamelen op onze gebruikelijke locatie waarbij we niet meteen elkaar om de nek moeten
vliegen en knuffelen en kussen. Heb respect voor elkaar. 
Idem voor de zondagochtend.
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Wat verder:
De routes houden we voor de woensdagavond eerst op 50 km zoals afgesproken
De zondagochtend zal rond de 100km zijn waarbij een pauzeplek niet vanzelfsprekend is, maar dat lijkt ons
logisch*
Een moment van pauze onderweg voor een reepje of 2 min. pauze is door de groep zelf te bepalen.
Indien je een ander idee hebt voor deze avondrit c.q. ochtendrit is dat prima, ventileer het liever niet in de
race-app. We willen eerst weer rust en geen verwarring. Wil je jouw idee kenbaar maken, meldt dit dan ruim
van te voren bij de routecommissie zodat deze misschien ingepland kan worden.
De routecommissie bestaat momenteel uit: Bart-Jan Vreman en Frank Siemerink**
 
Wil je de andere dagen lekker fietsen, dit kan in de race-app kenbaar gemaakt worden maar denk eraan dat
jouw groep max. 4 personen groot is.
We zien nl. al dat jullie van alles ondernemen zoals graveltochten en lange tochten worden er gereden,
leuk!!!
Zijn er verder issues of zaken waarbij je vragen hebt, bespreek dit met de directe personen en verstoor de
app-groepen niet.
 
*De routes worden ongeveer een dag van te voren kenbaar gemaakt omdat we eerst even de kat uit de
boom willen kijken qua opkomst en handhaving. Nadien zal er snel geschakeld worden waarbij we weer een
kalender voor een x-weken kenbaar maken.
 
**Maak je graag routes, of wil je graag een steentje bijdragen aan de ideeën van de te fietsen routes, meld
je dan even bij Bart-Jan of Frank. Hoe meer ideeën of hulp hoe liever.
We zullen binnenkort weer een uitgebreidere nieuwsbrief schrijven, we vonden het nu van essentieel belang
om alleen belangrijke zaken te melden zodat deze dan ook echt gelezen worden.
 
Graag tot woensdag of zondag,
 
Met sportieve groet,
 
 
PS.
Als er een pontje in de route zit......mondka[pje verplicht. Zorg dat je er 1 bij je hebt.
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