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Beste leden, 

 

We zijn al half april en nog steeds zijn we niet in de mogelijkheid om samen te komen, 

elkaar te ontmoeten en gezellig samen activiteiten te beleven. 

We hadden op veel meer gehoopt, maar tot op heden hebben we ons moeten beperken 

tot ‘online’ beleving of het aanbieden van lekkere paaseieren. 

 

Voor de nabije toekomst hebben jullie op het jaarprogramma kennis kunnen nemen met 

enkele initiatieven die in april en mei staan geprogrammeerd: 

 

- Lentewandeling op zondag 18 april kan niet doorgaan aangezien we slechts met 4 

 buiten mogen samen komen. 

 

- Start van het petanque-seizoen: was gepland op woensdag 21 april, aanvang 13.30 u. 

 Aangezien we momenteel slechts met 4 personen buiten mogen afspreken stellen we 

 dit uit tot wanneer we buiten met 10 personen mogen samenkomen. We hopen dat dit 

 snel kan en dan beginnen we er met volle goesting aan op het Sint-Hubertusplein.  

 De corona-regels zullen we zeker volgen zoals voor alle activiteiten. 

 

- Opkuis kapel van Oosterlinden op maandag 26 april: gaat wel door en we spreken af 

 om 18 u. aan de kapel: gezien de maatregelen zullen we allicht slechts met 4 

 personen de  opkuis van de omgeving van de kapel, de inkom en de dakgoten kunnen 

 uitvoeren. 

 

- De daguitstap, gepland op zaterdag 8 mei zal ook niet kunnen worden georganiseerd 

 in deze periode en zal mogelijk op een latere datum kunnen doorgaan.  

 

- De bedevaart naar Scherpenheuvel met de bijhorende voettocht naar de Mariahal 

 werd van hoger hand afgeblazen. 

 

- Ondertussen zijn er nog mogelijkheden aangeboden vanuit de Centrale van de 

 Landelijke Gilden te Leuven. Het betreft dan wandelingen of online activiteiten. 

 Hiervoor kunnen we u enkel informeren via mail of de website aangezien we niet de 

 tijd hebben om dit per brief aan de leden aan te bieden omdat dit steeds pas enkele 

 dagen vooraf bij ons komt. Onze excuses hiervoor. 

  

 

 

Wat er later op het jaar kan gebeuren zien we later als we weten welke versoepelingen 

dan aan de orde zijn.  

Ledenbrief 

  April 2021 
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We verwijzen ondertussen wel naar het wandelweekend in Valkenburg waarvoor we 

met 60 deelnemers zijn ingeschreven. Hoe we hier kunnen mee omgaan, zoeken we 

momenteel nog uit.  

We houden iedereen die is ingeschreven zo snel mogelijk op de hoogte. 

Laten we ondertussen onze hoop stellen op de vaccinaties en een warme en 

deugddoende zomer om het virus te verslaan. 

 

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. 

Voor vragen en voorstellen staan we zeker open.  

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

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur. 
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