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Afspraken voor tijdens de fietstochten
Sinds enkele weken mogen we terug met maximum 20 personen in groep fietsen. En vanaf 1
juli mogen groepen van maximum 50 personen samen fietsen. Na lang aarzelen hebben we nu
toch besloten om niet langer uit te stellen. We merken meer en meer groepen in het
straatbeeld, de ene gedisciplineerd, de andere totaal niet. Uiteraard wensen wij tot de eerste
groep te behoren en zullen wij er ook streng op toezien dat onze richtlijnen keurig opgevolgd
worden. We tonen respect voor die fietsers onder ons die liever nog niet in groep willen rijden,
het is hun goed recht!
We willen daarom stellen dat respect voor elkaar van groot belang is voor het welslagen van
onze fietsuitstappen. Iedereen moet elkaar kunnen aanspreken of opmerkingen kunnen delen
met elkaar. We zullen steeds fietsen met enkele wegkapiteins die erop zullen toezien dat we
elkaar niet onnodig in gevaar brengen.
Onze groep is steeds een voorbeeld geweest voor andere groepen en wij vertrouwen erop dat
iedereen wil meewerken om zich aan de richtlijnen te houden. Vermits we allen uit een
verschillende bubbel komen is het heel belangrijk om ons daar aan te houden.
De meerderheid van onze groep behoort tot de zogenaamde risicogroep. We zouden graag
willen vermijden dat iemand van ons het virus verspreid binnen de groep.
Richtlijnen onderweg:
• Wie koorts heeft of zich ziek voelt, blijft thuis!
• Hoest of nies in je elleboog of gebruik een zakdoek.
• Gelieve voldoende afstand te houden = 1,5 m voor, achter en naast ons.
• Op brede fietspaden en op de rijbaan kun je naast elkaar fietsen met voldoende afstand
ertussen.
• Op smallere fietspaden of wanneer je tegenliggers moet kruisen ga je achter elkaar fietsen
of laat de linkerfietser zich uitzakken zodat je beurtelings rijdt en er steeds onderling
voldoende afstand bewaard blijft.
Richtlijnen tijdens drankstop:
• We nemen een mondmasker mee voor tijdens het cafébezoek: vermits we allemaal uit een
verschillende bubbel komen, vragen we om een mondmasker op te zetten.
• Je mag immers met 10 personen aan een tafel zitten waardoor de social distancing
onderling niet meer verzekerd is.
• Wie weigert om een mondmasker te gebruiken vragen we om apart aan een tafel plaats te
nemen.
• Ontsmet je handen waar het gevraagd wordt!
Indien er toch iemand ziek wordt, neem dan contact op met Hilda.
Zij zal bij elke fietstocht een deelnemerslijst maken zodat iedereen verwittigd kan worden
indien nodig.

