Taartvluchten 2020 PV Steeds Verder Twello
Ook in 2020 gaan wij weer de “taartvluchten” organiseren. Dit jaar wel op een iets andere
manier in verband met de Protocollen vanwege het Covid-19 Virus. Lees dit bericht daarom
goed door!
We beginnen op vrijdag 25 september aanstaande hiermee en dan als volgt.
Inkorven

Lossing

Losplaats

Kosten

25-9
02-10
09-10
16-10
23-10

26-9
03-10
10-10
17-10
24-10

Driel
Oss
Den Bosch
Eindhoven
Eindhoven

€ 0,50
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,70
€ 0,70

Om mee te doen op de vluchten verzoeken wij u om uiterlijk de woensdag voor het inkorven
via onze site https://www.steedsverder.nl/index.php/taartvluchten-2020/opgavetaartvluchten-2020 (of ga naar www.steedsverder.nl en dan via het menu naar de
taartvlucthten) uw gegevens en het aantal duiven dat u mee wilt doen in te vullen.

Dit is verplicht.
Daarna maken wij een schema en mailen wij u op welk tijdstip u uw duiven kunt inkorven. Dit
om de spreiding te houden zodat het niet te druk wordt.
Bij aankomst meldt u zich bij Annet Jutten. Zij noteert het aantal duiven en bij haar kunt u
afrekenen. Daarna wordt u door 1 van onze commissieleden geroepen en korft u uw eigen
duiven in.
Tot onze grote spijt zal de kantine helaas niet geopend zijn. We hopen dat dit volgende jaar
weer anders zal zijn zodat we dan ook weer gezellig, onder het genot van een drankje, bij
kunnen praten.
Om alles goed te laten verlopen vragen wij aan iedereen om zich aan de protocollen van de
NPO te houden!
- Houd 1,5 meter afstand
- Of wacht in de auto voordat u aan de beurt bent
Er is desinfectiemiddel aanwezig in ons gebouw.
Alvast bedankt en wie weet tot 25 september aanstaande.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Commissie Taartvluchten
Hans Boveree, Rein Evers, Stefan Jansen, John Nieuwenhuis en Annet Jutten
Steeds Verder Twello
Stinzenlaan 85
7392 AD TWELLO
e-mail: contact@steedsverder.nl
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