Zandvliet, mei 2020

COVID-19
Update
Beste Lid
In een voorgaand schrijven kon u de aangepaste kalender raadplegen met de verplaatste activiteiten. Tot op
heden is er nog steeds onduidelijkheid van de overheid of onze activiteiten mogen doorgaan of niet.
We verwachten dat op 8 juni, wanneer de veiligheidsraad opnieuw bijeen komt, er meer duidelijkheid zal
worden gegeven en zullen u in diezelfde week zo spoedig mogelijk informeren over het verloop van ons
gansrijdersjaar.
Tot nader order zullen we geen geplande activiteiten annuleren of verplaatsen.
We willen ook nog enkele praktische zaken meegeven:
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
De actie om de kinderuniformen binnen te brengen om zo te kunnen aanpassen naar de nieuwe stijl zal
worden uitgesteld naar een nog te bepalen datum. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
Hieronder kan u de nieuwe kalender voor 2020 bekijken. Deze kan u ook steeds raadplegen op onze
website.
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

We moeten al minder in ons kot blijven, maar er zijn nog steeds regels om verdere uitbreiding van het virus te
voorkomen. Het is een lastige periode, maar moeilijk gaat ook. Als iedereen zich aan deze regels houdt kunnen
we alsnog een nieuwe koning kronen én vieren in 2020!
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