Zandvliet, maart 2021

COVID-19
Update
Beste Lid
Met dit schrijven willen we jullie in eerste instantie bedanken voor het verlengen van uw lidmaatschap voor het
kalenderjaar 2021. Bijgevoegd kan u uw nieuwe lidkaart en dat van eventuele gezinsleden vinden. Op de
achterzijde werd er dit keer geen kalender toegevoegd om de eenvoudige reden dat corona niet enkel ons
privéleven, maar onder andere ook het verenigingsleven blijft domineren en er onzekerheid blijft over wat we
wel en niet kunnen/mogen organiseren in de loop van 2021.
In normale tijden hadden we nu reeds onze koning 2021 gekroond en konden de eerste speculaties al beginnen
over de nieuwe keizer (uiteraard éne uit onze maatschappij). Zo goed als dag op dag één jaar geleden werd er
anders over beslist!
We kunnen het niet onder stoelen of banken steken, maar ook dit jaar zal corona ons leven volledig beheersen.
Omdat we vermoeden dat er strenge maatregelen zullen genomen worden eenmaal de horeca opnieuw mag
openen, werd besloten om geen activiteiten te organiseren tot en met de algemene informatieve vergadering
van dinsdag 24 augustus 2021 (vergadering dinsdag voor het koningrijden).
Dit wil zeggen dat er in het voorjaar géén teerfeest, ruitervergadering, vrije activiteit, barbecue en
kindergansrijden zal worden georganiseerd.
Aangezien het gansrijden bij alle maatschappijen verschuift naar augustus/september alsook het keizerrijden,
zal ook ons najaar er volledig anders gaan uitzien. Momenteel wordt nog bekeken welke activiteit we wanneer
kunnen organiseren.
Voor een meest geüpdatete kalender kan je steeds onze website www.oude-gans.be raadplegen.
Ondertussen blijven we niet bij de pakken zitten en kijken we ook al vooruit naar 2023 wanneer de vereniging
100 jaar bestaat! Bijgevoegd kan u alvast meer informatie vinden over onze zoektocht naar archiefmateriaal.
Aarzel niet ons te contacteren als u iets vindt, hoe klein dit ook mag zijn!
Laten we met z’n allen hopen dat de cijfers dalen zodat we er eind augustus een spetterend kermisweekend van
kunnen maken!
Hou uzelf en uw familie veilig & gezond.
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