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CORONA NIEUWSBRIEF
Beste leden,
We hebben door de Corona dreiging enkele maatregelen moeten nemen die hun weerslag hebben op
onze activiteiten, deze brief om te verduidelijken. Mensen met een gekend email adres krijgen de
brief per mail, anderen op papier. Hij verschijnt ook op onze website.
Opening lokaal.
Het lokaal gaat voorlopig niet open. De maatregelen van de regering lopen tot 3 april. We zullen op
dat moment beslissen wat we gaan doen. We hebben geen glazen bol en zullen laten weten wanneer
we terug bijeenkomen.
Dus: het lokaal blijft gesloten. Geen nieuws = gesloten.
Busreis van 18 april
De busreis wordt afgeschaft, de Last Post op 18 april gaat niet door. Nu kunnen we alles nog
afschaffen zonder onkosten. Er komt ook geen busreis in het najaar, met het Tuinfeest, het
Korpsmaal en de talrijke plechtigheden is het al druk genoeg. Hopelijk stabiliseert de corona
toestand en kunnen we de geplande activiteiten in de zomer en het najaar laten doorgaan.
Leden die reeds ingeschreven zijn krijgen hun geld terug via de bank. Er zijn 4 leden die cash hebben
betaald, zij worden later terugbetaald of kunnen telefonisch met Frans Huysmans iets afspreken.
14 daagse wandelingen
Blijven door gaan, met hetzelfde systeem. Alleen: er wordt niet nagekaart in het lokaal, maar er zal
een mooi plekje in de natuur worden opgezocht. Onderlinge afstand 2 meter.
Reeds afgeschafte kalenderpunten
29 maart:
herdenking 10 Cdo’s te Rochefort
12 april:
Viering 100 jarige weerstander te Herenthout
18 april:
Last Post te Ieper met onze busreis
Voorlopig nog op de kalender maar onder voorbehoud
Opm. voor men naar een van deze activiteiten gaat, raadpleeg de website of neem contact met een
van de bestuursleden
14 april:
Sprongdag ANPCV
9 mei :
Herdenking SAS te Kortrijk
14 mei:
Klimdag ANPCV
16 mei:
Herdenking Kolwezi Oostende
17 mei:
Open Door te Marche les Dames
20 mei:
Memorial day te Tielen
Ik heb de wens dat allen over gezond verstand blijven beschikken en hoop op een snel einde van
deze situatie. Medewerking van iedereen is een noodzaak.
Met paragroeten,
Leopold Ooms
Voorzitter
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