
Betreft: ROLLING DINNER IN COVID-TIJD.... 
 
Beste allemaal, 
 
Leuk dat jullie allemaal weer mee willen doen met het Rolling Dinner dit jaar. Op zaterdag 4 
september rollen we met bijna 100 koppels weer door Beek!  Hoewel het dit jaar anders dan 
anders is, zien wij zeker mogelijkheden om er weer een bijzonder feest van te maken! 
 
Het zal ook jullie niet ontgaan zijn dat het allemaal wat lastiger is om dit jaar gezellige zaken 
te organiseren. Desalniettemin zal het Rolling Dinner gewoon doorgaan maar zullen ook wij 
wat meer moeten regelen om het op rolletjes te kunnen laten verlopen. 
 
Ten aanzien van 'het dinner' zelf (kleine groepjes) zijn er geen beperkingen; dit kan gewoon 
zoals het altijd is geweest met 6 personen per gang. Je kan er uiteraard voor kiezen (indien 
mogelijk) om het iets ruimer op te zetten aan tafel maar dat laten we aan jullie. 
 
Ten aanzien van het afsluitende feest NA het fiets-festijn zijn er wel beperkingen. Dit 
vanwege de geldende maatregelen vanuit de overheid/gemeente. Uiteraard denken wij in 
mogelijkheden...  
Het afsluitende feest zal buiten zijn waardoor iedereen die wil, gezellig kan komen om bij te 
kletsen, te dansen etc.. In overeenstemming met de door de gemeente verleende 
vergunning zijn alle deelnemers van Rolling Dinner welkom mits ze beschikken over een 
vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatieve testuitslag niet ouder dan 24 uur. 
Wij snappen dat je dit mogelijk gedoe vindt maar willen je toch vragen hier gehoor aan te 
geven. Organisatie is alleen mogelijk als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in 
een stukje feestvreugde..:-) 
 
Indien het onverhoopt te slecht weer is, zijn wij genoodzaakt het afsluitende feest te 
annuleren omdat we met zoveel mensen nu niet naar binnen kunnen uitwijken. Uiteraard 
zal je daarvan tzt dan bericht krijgen maar we hopen uiteraard dat dit niet het geval is. 
 
Wij hopen op jullie begrip, medewerking en gaan ervan uit dat jullie verantwoord zullen 
omgaan met jullie mede-dorpsbewoners. Heb je COVID--gerelateerde klachten net voor of 
op 4 september? Laat je testen. Mocht je onverhoopt positief testen dan willen we je vragen 
zsm contact met ons op te nemen op telefoonnummer 06-3914 5155 (Nicole). Graag NIET 
per email want die lezen we dan mogelijk niet tijdig. 
Misschien ten overvloede, maar deelname aan het Rolling Dinner is voor eigen risico. 
 
Ongeveer een week tevoren ontvangen jullie van ons bericht over welke gang er voorbereid 
moet gaan worden door jullie... de spanning stijgt.....! 
 
Mocht je vragen hebben laat het ons dan weten op rollingdinner@hotmail.com. 
We hebben er weer zin in! 
 
Groetjes van het Rolling Dinner Comité 
 
 Patty, Michiel, Nicole en Martijn 
 
ps Heb je nog niet betaald? Dan graag per ommegaande 25 euro per stel overmaken op 
IBAN NL85RABO0134435869 tnv P van Woezik. 


