
 

 

 

 

Zondag 29 Augustus a.s. Hap & Traptocht 

 

 

Het is inmiddels alweer de 3e keer dat een Hap & Traptocht voor onze leden wordt 

georganiseerd. In onze Nieuwsbrief van maart heb je kunnen lezen dat dit jaar het 

evenement op een zondag en wel op zondag 29 Augustus a.s. zal plaatsvinden. Onderweg 

word je getrakteerd op koffie/thee met gebak en een heerlijk broodje. Aan het einde van de 

tocht is er nog een lekker ijsje. 

Omdat de horeca pas vanaf elf uur open is zijn de vertrektijden aangepast. Alle groepen te 

beginnen bij groep 1, starten vanaf 9.30 uur met een tussenpoos van vijf minuten op ons 

bekende startpunt aan de Admiraal Helfrichlaan 89. Groep 4 vertrekt dus om 9.45 uur. Je 

kunt kiezen uit twee afstanden en wel een afstand rond de 85 kilometer en een afstand van 

ongeveer 115 kilometer. De ritten worden in de kalender op de www.veluwerijders.nl 

geplaatst en kunnen op de bekende manier worden gedownload. 

 

Meld je aan vóór 20 augustus a.s.  

Er gelden nog steeds Corona maatregelen om de verspreiding van dit virus tegen te gaan. 

Voor bezoek aan de horeca gelden de basisregels zoals 1 ½ meter en handen wassen. 

Vanzelfsprekend houden wij ons hier als lid van de Veluwerijders rekening mee.  

Graag willen we weten wie van plan is om aan deze tocht mee te doen. Heb je zin om mee te 

gaan, laat het ons weten en mail jouw deelname* (een simpel berichtje: Naam is 29 

augustus van de partij) aan toercommissie@veluwerijders.nl  Het verwachte aantal 

deelnemers geven wij door aan de uitbaters zodat een goede organisatie gewaarborgd is. 

 

De Toercommissie 

 

 

* Geef jij je niet op omdat je andere plannen hebt, maar blijkt later dat je alsnog meekunt. Geen probleem 

kom op 29 augustus gewoon naar het startpunt en geniet van de Hap & Traptocht. 
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