RËGIONALE BIJEENKOMST DE Rf,IPER EII.AT{DEIT ZATERDAG 10 OKÏOBER GAAT DOOR!

gdad*en gewisseld cver het il dan niet laten doorgaan van
en garageverkopen. Dst dê mrona-crisis on:e I'lGt*-agenda st€rt h€Êft beinvloed is
genoegzaam bekend. Daarom is het ons een genoegen u te kunnen melden dat in ovedeg met dê directie van De RijPer
€ilanden is besloten deze U-geenkomst op zat€rdag 1O oktober v€oË,lsnq te lat€n doorgaan; vooralsnog omdat altijd op
het laatste ínoÍÍEnt maatregeten van oveÍàeidsrege onze plannen kunnen doorkruisen. \Àíij kunnen gelukkig beschikken
over de ofls vertrouwde ruiÍnte. Adres: Zuiddijk 2A, 1483 MA De Riip. T 0299 - 675 656.
Uw bestr.rur.heeít. de laatste rnaanden ËgêlÍnàtb yan

r€gionale

ttjêenksÍr#l

OnËandigheden

De Rijper Êilanden is berekend op de onwangst van een groot aantal gastên. Deze keêr is uiteraard een aantal
maatregelen getroffen om deze regionale bijeenkomst zo vealÍg mogelÍjk te laten verlopen.
De algemene Ínaatregelen zijn bekend: anderhalve Íneter aFtand, gêen handen schudden, niezeft in de elle boog,
veelvuldig handen wassen en desinfecterende cÈme gebruiken, het gebruik van spatschermen, richtingpijlen volgen en
dergelijke, Het buffet bevindt zich achter scherrnen ên na aanwijzen komt het bestelde cp uw bord; voor de lunch hoeft
u zich niêt aan te melden. Betalen zoveel mogeluk met gepaste bedragen en de munten en biljetten neerleggen.
Eventueel wisselgeld wordt daama op dezelÍde plaats neeÍg€legd. Ook afstand houden bij het nuttigen van de lunch is

noodzakelijk.
De ruiÍnt€s zijn uitgerust rn€t piilen voor dê verplidtte loopÍichtingen.

Aanmelden I
Wilt u als bezoeker deelnemen aan de regÍonale bijeenkomst in De Ruper Eilanden oP zaterdag 10 oktober a.s. dan
dient u zich uiterliJk 2 dagen van tworên, dus uiterlijk donderdag I oktober 20.il) uur aan te ÍÍlelden. Dit kan:
- teÍelbnrsdr bij dê r,egionaal coórdinator Henk Verhoef T Q297 - 32 62 34 of
- pr maÍ|, b'rj de secretaris van het MGN: !Ëi.1E!ar;it:!neilai,iÊgl-qF.*.r'i
in bêide gerrallen onder rrerrnelding van uw ltlGl$'lidnuÍTHïEr, naam en voorletters.
KoÍÍa u rnet rneerdere pêrsonen, de:e ook afzonderlijk rnelden.
U kunt echter niet zaterdagochtend onaangerneld beslissen alsnog te komen!
Aannelden 2

BÍj aànkornst in hotel-rcÉtauËnt D" Rijper Eilanden dient u zidt eerst te melden bii de Í€cePtis ter controle van de
opgemaakte l6st met aanmeldingen onder 1 genoêmd en daar wordt ook d€ tÍjd van aankomst genoteerd. Vergeet
vooral niet u ook tveer af te melden bij uw vertrek.

Bij binnenkomst in de Meccano-têntoonstetlingszaal wordt dezelfde procedure wat het melden van aankomst en vertrek
betreft nogmaals doorlopen. De doublure is ingesteld omdat leden bii vertrek nog wel eens vergeten zich af te melden.
Voor de lunch, koffie en toil€tbezoek, waarbij u de lilêl:can(}.zaal verlaaL behoefr u zich niet af te melden.
Beide formulieren worden na vergelijking na twee weken vernietigd, want deze zijn uitstuitend bedoeld om in geval van
een onvefioopte besmetting, snel de aanwezigen te kunnen achterhalen. Hen woÍdt in dat geval aangeraden zich via de
GGD te laten têsten. U zult in geyal van een opgetrden bêsnetting door de GGD worden benaderd.
Aanmelden 3
Hotel De Rijper Ealanden biedt ons gastvrijheid tot maximaal
heeft dus gêen àn.

LOO

aangemel& personen. Toch onaangekondigd komen

Aanmelden 4
Leden die modellen willen tentoonstellen dienen zich tekfonixh tot 2 dagen van tevoren bij de regionaal coÓrdinator
H€nk Verhoef aan te Íneld€n, dus uiterlijk dofflerdag I oklober 2O.(X) uur yÍaarbaj i.y.rn- d€ te reserveren tafelruimte de
omvang van uw modellen globaal Ínoet worden doorgêgeven.

CAl.lN-verkmp
Dankzij de corona-crisis heeft u veel kunnên bouwen. H€t doet ons dan ook genoegen u te kunnen Ínelden dat u via de
CAMN uw inmiddels opgetreden tekorten aan onderdelen in De Rijp weÊr kunt aanvullen, Er zijn slechts smalle tafels
met één rij diepte beschikbaar,
Handal
Handel is toegestaan, maar slecht rnet een rij diepte. Onderdelen en te verkopen rnodellen mogen niet worden
aangeÊakt. Er zijn gêchts srnalle ffils rnat één rij diepte bnsdtikbaar, zowel \'oor de reguliere handel als Yoor de
CAMN-aanbiedingen Er mag geen fysiek contact plaats\rinden ÍTlet de aanbiedingen. Voor afrekenen zie hierboven.

