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Eelde, 30 juli 2020
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse motortoertocht van LasGroepNoord, die zal worden gehouden op:

Zaterdag 19 september 2020
Tiid
Plaats
Adres

: 09:00 uur
: Van der Valk Assen
: Balkenweg 1, 9405CC Assen

LasGroepNoord is er ook dit jaar weer in geslaagd een bijzondere motortoertocht te organiseren.
In verband met het Corona virus hebben we gekozen voor een 1 daags evenement zonder overnachting.
Uiteraard houden we een slag om de arm, omdat we op dit moment weer een toename van besmettingen zien.
LasGroep Noord heeft weer een unieke route kunnen regelen vanuit prachtige Noord-Oosten van Drenthe
naar het mooie Noordelijke deel van Overijssel.
Wat gaan we doen?
Na het kopje koffie met gebak starten we om 10:00 uur uiterlijk aan onze rit.
We hebben de hele dag de tijd dus hebben we de gebruikelijke rook stop en een locatie voor de
middaglunch ruim in de planning. De Lunch bestaat uit soep en broodjes, geen vrije keuze!
De rit loopt door het Oosten van Drenthe en zal eindigen in de kop van Overijssel bij Bert en Dorieke van
motor café “Calluna”. Laat in de middag zullen we daar aankomen om daar na het nuttigen van wat
drankjes , deel te kunnen nemen aan een heerlijke barbecue, waarvan kosten voor eigen rekening.
Daarna is iedereen vrij in het kiezen van zijn/haar eigen route naar huis.
Kunt u wel laten weten of u hierbij aanwezig bent en of u alleen komt of met uw duopassagier.
Graag voor 13 september opgeven, zodat wij de horeca ook op tijd alles kunnen laten regelen!
Uiteraard is dit evenement een zaak met het nemen van verantwoordelijkheden naar elkaar.
Volgens de geldende regels geven we elkaar geen hand en bewaren we de afgesproken afstand tot
elkaar van 1.5 meter. Ook gedurende stops en tijdens tanken zullen we rekening met elkaar maar
ook met de mensen om ons heen moeten houden.
Bij Calluna is een ruimte gecreëerd, waar deze afstand een haalbaar verhaal moet zijn.
Let op elkaar en blijf vooral gezond. KIS = Keep it Safe!
Tot ziens op zaterdag 19 september 2020

Met vriendelijke groet,
Bestuur LasGroepNoord.

