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Dag Ancien

Het  Covid  19  virus  brengt  niet  alleen  het  dagelijks  leven  in  de  war  maar   het
beïnvloedt ook de activiteiten in de schoot van onze Vriendenkring. De jaarlijkse
herdenking  te  Merkem  kon  niet  doorgaan  en  nu  Izegem  (Kachtem)  de  80ste
verjaardag van de Slag aan de Leie (mei 1940) op waardige wijze wou herdenken is
ook dat moeten geschrapt worden. Ook de Nationale Feestdag zowel nationaal als
plaatselijk werd slechts in mineur gevierd en het is zo goed als zeker dat dit ook met
volgende evenementen zo zal gaan, ik denk hier aan Aarschot in augustus maar zelfs
11 november te Luik wordt problematisch. Toch zijn dit te verwaarlozen zaken als
men ziet wat dit virus onder de bevolking en vooal  oder de ouderen heeft teweeg
gebracht. Gelukkig heb ik tot nu niet gehoord dat iemand uit onze Vriendenkring zou
aangetast zijn en laat ons  trachten het  zo te houden !
Rekening houdend met de huidige voorschriften en de nog komende aanpassingen
heb ik  besloten  wat  de  reünie  betreft,  nog een  optie te  nemen op   Zondag  27
September, maar als tegen eind Augustus geen drastische aanpassingen komen zal
ook dat niet meer mogelijk zijn en stellen we het uit naar volgend jaar. Wat de reis
naar Soest betreft, die heb ik definitief afgeschreven, ik heb de geboekte kamers
opgezegd want ik meen dat het geen nut heeft ergens in november of ecember naar
Soest te gaan, we moeten toch ook met de weersomstandigheden rekening houden
en in die maanden zit een rondvaart op de Möhne er niet meer in, dus ook dat
schuift naar volgend jaar! We hopen er op dat 2021 beter wordt dan het lopend
jaar., hou het dus gezond!
En ja, buiten hetgeen hierboven staat is er niets nieuws te melden en dus blijft er mij
slechts over dan, zoals steeds, af te sluiten
met vriendelijke groeten,

Romain

                      'Is Altijd 'T Negende!!!


