
 

 

 

Eindhoven 13-1-2021 
 
Beste bezoeker, 
 
Hierbij delen we je namens ‘IN-BICI’ mede dat de infoavond van donderdag 28 januari in 
hotel Van der Valk Eindhoven verzet wordt naar donderdag 10 juni 2021 aanvang 20.00 
uur aldaar. De afzegging heeft uiteraard te maken met de lockdown in zowel Italië als 
Nederland. 
 
Overwegingen: 
• De situatie qua corona in Italië is te vergelijken met het schommelende Nederland. Na 

weken van verslechtering is er sinds eergisteren eindelijk een verbetering in de 
provincie Lazio en dus in Rome, maar gisteren was er daar weer een terugval. Italië 
gaat naar verluidt vanaf aanstaande zaterdag over tot gele (reproductiegetal < 1),  
oranje (reproductiegetal tussen 1 en 1,25) en rode (reproductiegetal > 1,25) zones. Ook 
zijn er plannen voor witte zones met een reproductiegetal < 0,5. Op dit moment is de 
regio Lazio waarin Rome dus ligt geel, maar door de groei wordt deze regio mogelijk 
oranje, ook al met het oog op de Britse variant. In de gele zones zijn bars en restaurants 
tot 18.00 open, maar de musea dicht. In de oranje en rode zones blijven bars en 
restaurants dicht, terwijl in de eventuele witte zones bioscopen en musea weer open 
zouden kunnen. Voor geel, oranje en rood geldt een avondklok van 22.00 tot 5.00 uur. 
Vandaag is zelfs bekend geworden dat de noodtoestand geldig blijft t/m 30 april.  

• De kans is aanwezig dat bij vluchten in mei (Nederland per 20 januari aanstaande; Italië 
per oktober 2020) zowel op de heen- als terugweg een (commerciële) negatieve 
coronatest moet worden overlegd. Dit zou extra kosten betekenen van minimaal twee 
keer €100 per persoon.  

• In oktober was de situatie in Italië beduidend beter dan in Nederland. We gingen in 
principe naar een veiliger land. Die situatie geldt nu niet meer.  

• Mei lijkt ons in het kader van de vaccinaties net iets te vroeg. ‘Iedereen’ is dan nog niet 
ingeënt.  

• Premier Rutte geeft het advies om niet naar het buitenland te reizen tot eind maart.    
 
Wij gaan ervan uit dat er in juni 2021 met het oog op de vaccinaties een duidelijk beeld is 
van de situatie. In de tussentijd bepalen we wanneer we onze tweede reis aanbieden. Dit 
zal na de zomer zijn, want in juli en augustus is het veel te warm in Rome. Als we meer 
weten, is dit uiteraard meteen te vinden op onze website www.inbici.nl. 
 
We hopen dat we je hiermee voldoende hebben ingelicht en zien je graag tegemoet op 
de infoavond van donderdag 10 juni aanstaande. Enkele weken van tevoren sturen we je 
een herinneringsmail.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul en Bernadette Wouters 
IN-BICI-A-ROMA 

http://www.inbici.nl/

