Beste Vrienden,
Zoals we hebben laten weten, willen we onze Vriendendag op 4 april 2020 houden in het Land van
Ravenstein. Er hebben zich weer veel Vrienden en ook niet- Vrienden aangemeld en we hebben
vragen gekregen om informatie.
Rondom Ravenstein liggen de dorpen Neerlangel, Overlangel, Deursen, Dieden, Dennenburg,
Huisseling en Neerloon. We hebben een aantal boerderijen bekeken en informatie opgevraagd voor
het maken van een mooi boekje.
We hebben in Schaijk bij Restaurant De Potter een mooie gelegenheid om alle deelnemers te
ontvangen en daar de lunch te gebruiken en het Touringcarbedrijf Fassbender, ook gevestigd in
Schaijk, kan ons naar de prachtige boerderijen en mooie plekjes rijden om die te bezichtigen. We
kunnen ook binnen in de boerderijen kijken en krijgen daarbij uitleg.
We hebben qua route rekening gehouden met deelnemers die hebben aangegeven moeite te
hebben met veel lopen. De bijdrage in de kosten hebben we kunnen verlagen ten opzichte van vorig
jaar en bedraagt nu € 37,50 voor Vrienden en € 42,50 voor niet-Vrienden.
Helaas is ook Brabant overvallen door het Coronavirus en zoals we allemaal in de media hebben
kunnen lezen, breidt het aantal besmettingen zich uit en weten we niet waar dat toe gaat leiden.
Als organisatie hebben we de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat onze deelnemers als
gevolg van de Vriendendag op 4 april 2020 de kans zouden kunnen lopen op een eventuele
besmetting. Wij weten het gewoon ook niet.
Wij kunnen eventuele risico’s niet inschatten en dan moeten we ook geen risico’s op ons nemen.
Verder is het voorstelbaar dat er deelnemers zijn die om die reden besluiten om niet deel te nemen.
Daarom hebben we besloten om de Vriendendag van 4 april 2020 te verschuiven naar zaterdag 12
september 2020. We hopen dat het virus dan is uitgebannen.
Het verschuiven naar b.v. eind mei a.s. is geen optie omdat we binnen deze paar maanden niet
kunnen bepalen hoe het nu verder gaat met eventuele besmettingen.
Het betalen van de bijdrage wordt natuurlijk ook verschoven. In de maand augustus 2020 krijgt u dan
een factuur om de bijdrage te betalen.
Mocht u op genoemde datum niet kunnen dan vernemen we dat graag.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar mocht u nog vragen hebben dan kunt
u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@debrabantseboerderij.nl

