Zandvliet, oktober 2020

COVID-19
Update
Beste Lid
Het virus blijft onze samenleving verrassen en blijft invloed hebben op activiteiten. Door de nieuwe maatregelen
die werden genomen, zijn we genoodzaakt enkele activiteiten te annuleren of aan te passen.
Beginnen doen we met het Najaarsfeest. Zoals in de voorzittersbrief vermeld stond waren we op zoek naar een
leuk alternatief om het traditionele eetfestijn te vervangen. Echter door onder meer een verplichte sluiting van
de horeca is ook dit alternatief niet meer mogelijk. Hierdoor moeten we helaas opnieuw een activiteit
ANNULEREN! Er zal voor dit jaar geen alternatief worgen georganiseerd voor het najaarsfeest.
Op de laatst gehouden polderbondvergadering werd ook besloten dat op zaterdag 28 november 2020 het
POLDERTEREN WORDT GEANNULEERD! Ook hier wordt er geen alternatief georganiseerd.
Rest er nog één activiteit op onze kalender dit jaar: het Sinterklaasfeest! We moeten voorzichtig praten, maar
we vermoeden dat we onze aangepaste versie kunnen organiseren. Sinterklaas heeft echter de Pest en de
Spaanse Griep al overleefd, hopelijk doorstaat hij ook deze pandemie en kunnen we onze allerkleinsten in deze
bijzondere tijden nog gelukkig maken met een klein pakketje! U kan meer info vinden in de bijhorende brief.
Sinds maart leven we in onzekerheid. Een onzekerheid die we nog lang zullen voelen. Door deze onzekerheid zal
ook het gansrijdersjaar 2021 er anders uit gaan zien. Zoals je waarschijnlijk in de media hebt kunnen lezen is het
keizerrijden al verplaatst naar september 2021!
Ook ons koningrijden dat plaats zou vinden op zondag 7 maart 2021 zullen we verplaatsen. Er is nog geen
nieuwe datum voorzien omdat we de mogelijkheden nog verder moeten bekijken: zijn er geen andere
evenementen in de nabijheid, is de openbare weg beschikbaar, …
Wat er met de andere activiteiten in 2021 gaat gebeuren blijft momenteel ook nog één groot vraagteken. Van
zodra de nieuwe kalender op punt staat, laten we dit zo snel mogelijk weten.
Om af te sluiten willen we jullie nog graag herinneren dat men zich nog steeds kandidaat kan stellen om mee
in het bestuur te zetelen. Dit kan nog tot en met zondag 15 november 2020. Inschrijven kan enkel en alleen via
de website en is pas geldig bij een tegenbericht.
Hoe moeilijk het ook is, probeer de regels strikt na te leven. Zo kunnen we onszelf in goede gezondheid blijven
houden en een verdere verspreiding minimaliseren!
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