
 
Beste Leden van de Club Pan-European Nederland, 
 
Op 15 maart j.l. is er van het bestuur uit een nieuwsbrief verschenen. Hierin hebben we gesteld dat 
alle toerritten in clubverband tot nader besluit geannuleerd worden deze beslissing blijft 
onverminderd van kracht. 
  
Omdat ook wij de berichtgeving rondom het Corona virus nauwlettend in de gaten houden en er 
mogelijkerwijze vragen zijn bij de leden omtrent de georganiseerde reizen hebben wij als bestuur van 
CPEN besloten om omtrent al onze meerdaagse evenementen een duidelijker beeld te scheppen. 
 
Op dit moment is er door de overheid een verbod uitgesproken om tot 1 juni 2020 evenementen te 
organiseren, waarbij meerdere mensen bij elkaar komen. Voorheen was dit met een maximum van 
100 man. 
 
Dit heeft direct tot gevolg dat ons Lustrumfeest in het weekend van 16 en 17 mei komt te vervallen.  
Iedereen zal de betaling voor het feest terugkrijgen. De bestelling voor de T-shirts is reeds gedaan en 
deze zullen dan ook aan een ieder geleverd worden. Op dit moment durven we nog geen uitspraak te 
doen over wanneer we dit feest alsnog gaan vieren. 
 
Besloten is dat bij de meerdaagse buitenlandse evenementen uiterlijk 4 weken voor aanvang aan te 
geven of het evenement doorgang kan vinden of niet. Hiervoor houden we de buitenlandse wetgeving 
nauwlettend in de gaten. Het gaat hierbij om de volgende twee evenementen: 

• 21 – 24 mei Hemelvaarttoer 

• 24 – 28 mei Voorjaarsreis Harz. 
 
Omdat de laatste twee buitenlandreizen nog lang op zich laten wachten, is het voor deze twee reizen 
nog te vroeg om een duidelijke uitspraak te doen. Het gaat hierbij om de volgende twee evenementen: 

• 04 – 12 september Noorwegenreis 

• 16 – 20 september 6e Strekentoer. 
De organisatoren van deze twee reizen zullen de deelnemers tijdig informeren.  



 
Ten overvloede misschien, maar nog even een paar duidelijke regels omtrent gedrag. Mocht u als 
clublid besluiten de reis individueel te gaan rijden en u komt clubleden tegen, geef elkaar geen hand 
maar zoek hiervoor een alternatief en was vaker dan gewoonlijk uw handen, verder houdt u zich zoveel 
mogelijk aan de door het RIVM voorgeschreven maatregelen: 
 

• Iedereen in Nederland: HOUD MINIMAAL 1,5 METER AFSTAND TOT ELKAAR 

• Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas 
met huisarts als klachten verergeren. 

• Bijeenkomsten met meerdere personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook 
voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

• Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te 
spreiden. 

• Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd 
grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om 
bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis 
als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het 
buitenland. 

Volg de ontwikkelingen van het coronavirus hier. 

Namens het bestuur van Club Pan-European Nederland, 

 

Gerard Huizing                       Voorzitter 

Frans de Goeij                        Vicevoorzitter  

Sonja Ravensbergen-Eijk      Penningmeester 

Cees Kuiper                            Secretaris 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19


 


