Zandvliet, maart 2020

COVID-19
Update
Beste Lid
De overheid verscherpt de maatregelen om verdere besmettingen van COVID-19 te voorkomen. Als vereniging
zijn we ook gebonden aan deze maatregelen. Hierdoor zullen we opnieuw enkele activiteiten moeten uitstellen
naar een latere datum of zelfs volledig annuleren.
Deze beslissing nemen we niet enkel omdat het moet, maar ook omdat we ons gezond verstand willen gebruiken
en de gezondheid van ons allemaal primeert bovenop folklore en plezier. Hieronder vindt u alvast een overzicht:
KONINGRIJDEN – zondag 30 augustus 2020
Zoals eerder gemeld is het koningrijden uitgesteld. Na enkele opties te hebben bekeken en in samenspraak met
andere verenigingen zullen wij ons koningrijden op ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020 organiseren. Deze datum valt
tevens samen met Berendrecht kermis.
STAARTJESGANS – maandag 31 augustus 2020
Tradities zijn er om in ere te worden gehouden. Zo zal er daags na ons koningrijden staartjesgans georganiseerd
worden en dit op MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020 in ons lokaal. Dit valt samen met de Kermisloop die dan zal
plaatsvinden.
TEERFEEST – zaterdag 5 september 2020
Het teerfeest, oorspronkelijk gepland op zaterdag 4 april 2020, zal ook worden uitgesteld naar een latere datum.
Op ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 zullen we in ons lokaal de nieuwe koning vieren.
Personen die reeds hebben ingeschreven voor het oorspronkelijk geplande teerfeest, zullen hun geld
teruggestort krijgen.
RUITERVERGADERING – dinsdag 25 augustus 2020
De ruitervergadering, oorspronkelijk gepland op zondag 19 april 2020, wordt geannuleerd. Deze wordt
vervangen door een algemene informatieve vergadering op DINSDAG 25 AUGUSTUS 2020. Hier zullen, zoals
gewoonlijk, de laatste puntjes van het koningrijden worden overlopen.
Personen die reeds hebben ingeschreven voor de oorspronkelijk geplande ruitervergadering, zullen hun geld
teruggestort krijgen.
BARBECUE + KIEKENRIJDEN – zaterdag 4 juli 2020
Aangezien het nieuwe koningrijden in hetzelfde weekend valt als de oorspronkelijk geplande barbecue, zullen
we zowel de barbecue als het kiekenrijden verplaatsen naar ZATERDAG 4 JULI 2020. De locatie blijft nog steeds
hetzelfde als voorgaande twee jaren.
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VRIJE ACTIVITEIT - GEANNULEERD
Omdat de oorspronkelijk geplande datum voor de vrije activiteit is vervangen door de barbecue en kiekenrijden,
zullen we dit jaar per uitzondering géén vrije activiteit organiseren.
KEIZERRIJDEN – zaterdag 26 september 2020
Zoals reeds in de vorige brief gemeld, is de nieuwe datum voor het keizerrijden ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020.
KEIZERUITHALEN - UITGESTELD
Het keizerrijden vindt plaats op de oorspronkelijk geplande datum voor het keizeruithalen. Hierdoor zal het
keizeruithalen ook verplaatst worden.
Omdat het te moeilijk is om één datum te kiezen met 8 verschillende maatschappijen, is er per uitzondering
geen vaste datum dit jaar. Hierdoor werd besloten dat iedere maatschappij zelf kan kiezen wanneer zij het
keizeruithalen organiseren. Van zodra wij de diverse datums hebben ontvangen, zullen wij deze ook
communiceren. Voor onze vereniging is er nog geen datum gekzozen.
PRAKTISCHE ZAKEN
Hieronder nog enkele praktische zaken.
Er zal nog voor elke activiteit een brief per post/e-mail worden verstuurd met de nodige info.
Door de uitzonderlijke maatregelen en diverse verschuivingen zal het bestuur zich dit jaar soepel opstellen.
Er wordt geen rekening gehouden met de ruiterverplichtingen (2 vergaderingen en 2 activiteiten). Hierdoor
zijn alle ruiters reeds in orde voor het koningrijden op zondag 7 maart 2021. We hopen nog wel dat de
ruiters (en leden) talrijk aanwezig zullen zijn op onze activiteiten.
Omdat we vele vragen kregen van diverse leden, hebben we een e-mailadres aangemaakt. Leden die nog
vragen en/of suggesties hebben kunnen hier hun vraag naar versturen. Het bestuur zal de
vragen/suggesties bekijken en hier later nog op terugkomen: corona@oude-gans.be
Bekijk zeker onze website. Hier staat niet alleen de meest actuele kalender, maar is er op de beginpagina
een extra rubriek aangemaakt met de laatste berichten over COVID-19 en de gevolgen voor de vereniging.
Hieronder de nieuwe kalender voor 2020:
BBQ + Kiekenrijden
Algemene informatieve verg.

04 jul 2020
25 aug 2020

KONINGRIJDEN

30 aug 2020

Staartjesgans
Teerfeest
Keizerrijden
Keizeruithalen
Najaarsfeest
Polderteren
Sinterklaasfeest

31 aug 2020
05 sep 2020
26 sep 2020
??-??-??
14 nov 2020
28 nov 2020
06 dec 2020

Met vriendelijke groeten,
Namens de vereniging “Oude Gans Berendrecht vzw”
Het bestuur
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