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Corona informatie na persconferentie 13 oktober 2020  
Huissen, 13 oktober 2020 

Beste leden van WS78 en andere wandelaars, 
 

Het kabinet heeft op dinsdag 13 oktober 2020 voor een minimale periode van 4 

weken aanvullende verscherpte maatregelen afgekondigd, die als een gedeeltelijke 

lockdown worden beschouwd. De maatregelen hebben grote consequenties voor ons 
als wandelvereniging en daarmee voor jullie als wandelaars van onze tochten.  

Bodegraven op 28 november 2020 gaat niet door 

 

Als bestuur van WS78 zien we door de nieuwe maatregelen geen mogelijkheid om op 

korte termijn een WS78 wandeling aan te bieden. Immers: er mag geen evenement 

worden georganiseerd en daar vallen onze wandeltochten ook onder volgens de 

richtlijnen van het kabinet. Áls na die 4 weken de gedeeltelijke lockdown wordt 

opgeheven, rest ons te weinig voorbereidingstijd om Bodegraven op zaterdag 28 
november 2020 aan te kunnen bieden. Daarom heeft uw bestuur moeten besluiten om 

de WS78 wandeling van Bodegraven op zaterdag 28 november 2020 definitief NIET 

door te laten gaan. 

43ste serie in 2021 
 

De maatregelen hebben óók consequenties voor de eerst geplande tochten van de 
43ste serie in 2021. Normaliter hadden we deze voorbereidingen grotendeels al 

getroffen in het voorjaar van 2020, maar de ‘eerste Corona golf’ gooide roet in het 

eten; het kon geen doorgang vinden. Daarom hebben we destijds moeten besluiten 

om deze tochten te gaan voorbereiden in het najaar. En nu zitten we in de ‘tweede 

Corona golf’ met nieuwe maatregelen. 

 

We mogen nu buiten met maximaal 4 personen een groep mogen vormen én het 
reizen moet zoveel mogelijk beperkt worden. Daarmee is het niet passend om deze 

wandeltochten te gaan voorlopen met het bestuur en andere betrokkenen (het 

voorlopen is één van de voorbereidende activiteiten). Dat betekent dat de 
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voorbereidingen voor deze tochten voor nog eens minimaal 4 weken vertraging gaan 

oplopen.   

 

WS78 wil dolgraag WS78 waardige wandeltochten organiseren, maar het Coronavirus 

maakt het ons erg lastig, zo niet onmogelijk. Het is nu nog te vroeg om een besluit te 
nemen over het wel of niet laten doorgaan van de eerste tochten van de 43ste serie in 

2021, maar het hoeft geen betoog dat de huidige omstandigheden en vooruitzichten 

allesbehalve gunstig te noemen zijn. We houden u op de hoogte als er een besluit is 

genomen over deze eerste tochten van 2021.  

 

Het is zuur voor ons en vooral ook voor jullie. Maar als we het Coronavirus er onder 

willen krijgen, is het van het grootste belang dat we de aangekondigde maatregelen 
opvolgen.  

 

Ik wens u veel gezondheid toe in deze onzekere tijden en let op elkaar! 

 

Namens het bestuur van WS78 

Johan Hertgers 
Voorzitter WS78 
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