KWB PARK-HEVERLEE
MAANDBLAD December 2020

Beste leden,
De laatste maanden dient onze Parkkrant bijna alleen om de annulering van activiteiten
mee te delen, en deze is daarop geen uitzondering.
Jammer genoeg moeten we volgende activiteiten zeker uit onze agenda schrappen:
de herfstwandeling van 13 december en Oudjaar.
We blijven hopen dat de NIEUWJAARSRECEPTIE van 9 januari kan doorgaan, maar dit
blijft nog altijd een vraagteken. Via onze volgende Parkkrant houden wij jullie op de
hoogte.
Het Coronatijdperk kan niet eeuwig duren, en eens het voorbij is, en alles terug normaal
wordt, vliegen we er met z’n allen in, en hebben we het een en ‘t ander in te halen. En laat
ons daar naar uitkijken en nu de moed erin houden.

AAN IEDEREEN, EEN ZALIGE EN GEMOEDELIJKE KERST,
EN EEN BETER JAAR DAN HET VORIGE!

CORONA 2020
Nu de laatste regeringsmaatregelingen rond de eindejaarsfeesten gekend zijn kunnen we
al eens terugblikken op dit speciale jaar 2020.
Het was voor onze KWB - zoals voor vele verenigingen - echt een “Annus Horibilis”. Van
de ene beperking naar de andere afgelasting, en tussendoor nog wat Lockdown er
bovenop. Bijna niets van ons vooropgesteld programma kon worden verwezenlijkt en
zodanig vielen niet alleen onze plezante activiteiten weg, maar bovenal missen we allemaal
de zo noodzakelijke menselijke contacten die toch de cement van ons sociaal leven vormt.
Het was dus echt wel een rotjaar en het enige positieve was dat we, buiten een warme
zomer (met zijn hittegolf), toch kunnen zeggen dat we het er allemaal redelijk goed hebben
afgebracht en dat we in onze KWB gelukkig geen slachtoffers gekend hebben van deze
pandemie.
Hopen dus voor volgend jaar.
Het lidgeld voor 2021 is reeds geregeld en wat de activiteiten aangaat proberen we
opnieuw met goede moed onze planning verder te zetten, en hopelijk komt er dit jaar wat
meer van in huis. Voor onze nieuwjaarsreceptie is het nog wat afwachten en nagelbijten ,
maar ergens is er nog een sprankeltje hoop. Jullie vernemen alles langs de volgende
krantjes.
Niettegenstaande de moeilijke omstandigheden wensen we jullie allemaal oprecht een
vreugdevol Kerstfeest, ook al is het in zeer beperkte kring, en een hopelijk beter nieuw jaar
2021, waarbij we al de ongemakken van vorig jaar vlug achter ons kunnen laten.
Dit vanwege gans het bestuur
En hou het gezond en draag zorg voor jezelf en de anderen.

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2020 – 2021
Zaterdag 09 januari
Zaterdag 23 januari
Zondag 07 februari
Zaterdag 27 februari
Zondag 14 maart
Zaterdag 27 maart
Zondag 11 april
Zaterdag 17 april
Donderdag 13-16 mei
Vrijdag 04 juni
Zaterdag 19 juni
Zondag 27 juni

Nieuwjaarsreceptie (DJ Eddy)
Mosselen
Winterwandeling
Quiz
Smoutbollen
Kaas- en wijnavond
Superbrunch
KWB zingt met “Trio Intermezzo”
Weekendje weg!
Vrijwilligersfeest
Bowlingavond
Feestelijke afsluiting van het werkjaar

Op 15 en 29 januari, 12 en 19 februari en op 5 en 19 maart plannen wij de volgende Kaart- en
Spelletjesavonden, indien het mag. Mocht je twijfelen: 0497/86 45 54 (Martine).

