NIEUWSBRIEF 2 “Corona virus”
23 MAART 2020
Beste leden,
De Nederlandse regering heeft op 23 maart verdergaande maatregelen afgekondigd om het
coronavirus onder controle te krijgen. De maatregelen impliceren onder ander dat alle
bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook evenementen met minder dan 100 mensen.
Voor de MB SLK Club betekent het dat we alle evenementen in april en mei 2019
afgelasten.
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Noordoostpolder uitgezet, ook het routeboek was reeds klaar en kon naar de drukker. Het
werk van Albert en Bep is allemaal geen verloren tijd. Volgend jaar bloeien de tulpen weer
en zullen we de route alsnog rijden. De door deelnemers voor de Tulpenroute betaalde
bedragen zullen volledig worden gecrediteerd.
Voor de route in mei hadden we een tocht in Noord-Holland (start Alkmaar/Schagen en
langs de Noordzee kust) in gedachten. Deze route is al wel op papier geschetst, maar moest
nog in nagereden worden. Ook deze route in dit voor de SLK Club nog te ontginnen gebied
houden we in de pocket. We koersen dus vanaf nu op evenementen vanaf juni. Laten we
met zijn allen hopen dat dan het corona virus beheerst is en dat er weer meer vrijheden in
ons land mogelijk zijn, zoals het organiseren van evenementen.
Veel belangrijker nog is dat wij, onze familieleden, naasten allemaal gezond blijven. Juist
daarom is het van belang om de maatregelen in acht te nemen en ons aan “social
distancing” te houden en zorgzaam voor elkaar te zijn.
Mocht je vragen hebben, houd de updates op de website in de gaten, en/of benader ons
via de mail (voorzitter@mbslkclub.nl).
Tot slot: Kijk de komende weken af en toe ook op onze website, we zullen proberen er af
en toe iets extra’s voor jullie op te zetten.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de MB SLK Club,
Arnoud Daan
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