
 

   

 

 

Email:   Lgschaffen@telenet.be   Bankrekeningnummer: BE36 7343 8500 0281 

Website:  www.Lgschaffen.be    Bezoek ook onze Facebook pagina 

 

Beste lid, 

 

We hopen dat u allen nog in een goede gezondheid verkeren, zowel fysisch als 

geestelijk. Corona maakt mensen ziek maar weegt ook op ons welgevoelen. Daarom 

houden we de blik vooruit op betere tijden die er zeker aankomen. 

 

Jaarplanning: 
In onze ledenbrief van januari beloofden we u een jaarplanning voor 2021 te bezorgen. 

U vindt deze hier als bijlage, maar is ook te raadplegen op onze website.  

 

Ondertussen is er al een deel van dit jaarprogramma aan ons voorbij gegaan zonder dat 

we iets konden ondernemen. Helaas, maar we zien er naar uit om dit in de loop van het 

jaar toch nog te kunnen opnemen en u te trakteren op leuke activiteiten.  

 

Indien je voorstellen hebt om deze jaarplanning aan te passen, laat het ons gerust weten. 

We staan open voor elk voorstel. 

 

Wat zal er kunnen? 
We hopen in de loop van de maand maart toch één of een paar activiteiten te kunnen 

opzetten. We houden u snel op de hoogte van zodra we zeker zijn dat we mogen samen 

komen. Dit zal zeker nog met beperkingen zijn en onder allerlei voorwaarden. Maar dat 

is zeker geen reden om de draad niet terug op te nemen. 

 

Wat met de vaccinaties? 
We horen veel over de voorbereidingen van de vaccinatiecentra, de vaccins die worden 

aangeschaft in grote of minder grote hoeveelheden, wanneer en welke bevolkingsgroep 

zal worden ingeënt. We vertrouwen er op dat het medisch personeel dit naar best 

vermogen zal uitvoeren. Ondertussen zit er niets anders op om ons aan de regels te 

houden en zo onze gezondheid en die van de mensen uit onze omgeving te beschermen. 

 

Hoe dan ook, we staan te popelen om, na weer meer dan 3 maanden gedwongen rust, 

jullie terug te ontmoeten. 

 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  

Stuur ze ons gerust toe ( Lgschaffen@telenet.be ).  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur. 

Ledenbrief 

  Februari 2021 


