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Heden zijn er maar enkele woorden actueel: "als, corona en aflassen".  
Deze woorden bepalen vandaag ons leven. 
Als we dit, mogen we organiseren, als we positief of negatief zijn moeten we dat,  
als ge dit doet mogen we dat. Het is vandaag voor niemand nog ideaal.  
We moeten ons houden aan vele regels en we doen ons best maar ............. 
Na 15 maart hebben we nog weinig kunnen organiseren. 
 Op zaterdag 12 september hebben we na veel uitstel toch onze tweede clubwandeling in de  
Hobokese Polder kunnen organiseren. Met 38 leden hebben we genoten, van de wandeling,  
van mekaar eens terug te zien, zij het met een mondmasker en na de korte inspanning ook even  
ontspannen. Een glaasje wijn, een biertje en een schoteltje tapa's. Het deed echt deugd. 
Voor ons wandelweek ben ik en Roland nog naar Stadskyll gereden om de laatste praktische  
afspraken te maken. Alles was daar onder controle tot op 1 oktober Duitsland ons geliefd België  
als rood kleurde. Weg wandelweek. Na al het voorbereidende werk volgde dan het omgekeerde. 
 Brieven schrijven naar de deelnemers, mails naar hier en daar om ten slotte iedereen terug  
te betalen. Bedankt ........... voor het vele werk. 
Langs deze weg wil ik ook zeggen dat het bestuursorgaan beslist heeft om alle voorschotten die  
betaald zijn, volledig terug te betalen.  
Onze volgende activiteit was de Octaaftocht. De nodige documenten invullen voor een COVID -  
Veiligheidslabel te verkrijgen van de Vlaamse Regering, toelating hiervoor krijgen om dan op  
10 oktober een persbericht te krijgen van de gemeente Niel dat we niet mogen organiseren. 
Op naar het volgende, de Opendeurdag. Eveneens een Covid - Veiligheidslabel aangevraagd en ook  
de toelating gekregen. Maar het gemeentebestuur van Schelle geeft geen toelating tenzij we met 
 tijdsloten werken(???) wat naar onze mening niet haalbaar is. 
En toch wil ik als voorzitter jullie allemaal oproepen: "Laat ons in deze moeilijke periode niet  
in de steek". We hopen dat we volgend jaar terug een mooi programma kunnen aanbieden. 
Verder in het clubblad vind je nog enkele andere annuleringen. 
 
Op zaterdag 5 december hadden we normaal ons jaarfeest. Aangezien dit ook niet kan doorgaan  
hebben we voor die dag een clubwandeling gepland. Meer hierover verder in het clubblad. 
 
Toch wil ik jullie in deze moeilijke tijden naar het einde van het jaar, mooie en gezellige  
eindejaarsdagen toewensen en de volgende raad meegeven: 
 
"Als je gedachten in het negatief schieten, zeg dan stop en ademt diep in en uit. Denk aan iemand 

waar je zielsveel van houdt en aan ervaringen die je plezier bezorgen. Houd deze gedachte 
 vast en glimlach." 
 
Zo, nu kun je weer verder en geniet van de rest van je dag. 
 
Nog het allerbeste, vele sportieve groeten en hou het gezond, 
 
uw voorzitter, 
Jean Pierre 


