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Corona N
En het Coronavirus blijft maar hangen...
Helaas kunnen we niet veel goed nieuws brengen sinds
vorige keer. Ook al lijken bepaalde statistieken op enige verbetering te wijzen, toch laat Corona ons nog niet toe de
draad van vroeger weer op te pakken.
Wij moeten dus helaas onze melding handhaven dat alle activiteiten van Neos Zemst, tot nader bericht, stopgezet zijn
en worden. Er zal dus ook geen
jaarlijkse BBQ zijn. Wij hopen dat
wij het nieuwe werkjaar kunnen
aanvangen begin september. Het
is echter te vroeg om daar enig
uitsluitsel over te geven.
Het bestuur zit echter niet stil. Wij
vergaderen nu via tele-conference waar ieder, vanachter
zijn computer, met iedereen
kan praten. Dit laat ons toe
bepaalde lopende zaken af te
handelen en al te denken aan
het verschuiven van geplande
activiteiten naar het volgend
werkjaar. Uiteraard is dit alles onder voorbehoud van het
vertrek van Corona.
Naast de Moezelreis is ook onze meerdaagse reis naar
Noord-Italië, van begin september, afgelast. Wij hebben
met de touroperator een andere reis uitgewerkt
naar het noorden van Nederland. Dit is een
mooie reis, van 10 tot 14 september,
die makkelijker kan ingericht
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worden dan een vliegtuigreis. Uiteraard is dit alles onder
voorbehoud van gunstige reisomstandigheden, naargelang
de crisis evolueert.
Om toch al een idee te hebben van de mogelijke interesse
voor dit initiatief, uiteraard onder alle voorbehoud van de
gezondheidsreglementen en reisvoorschriften, willen we
wel even jullie opinie peilen. Wie
onder de voorwaarden hierboven
interesse heeft om aan deze reis
deel te nemen, gelieve dit vóór 1
juli te melden aan Patrick De
Graeve (patrick.de.graeve@telenet.be). Je eventueel positief
antwoord houdt geen enkele
verbintenis in tot deelname. Wij
moeten enkel weten hoeveel personen geïnteresseerd zijn (miniOp afstand bij elkaar,
mum 30 en maximum 50).

het nieuwe normaal...

Het zijn moeilijke tijden voor
iedereen, met heel veel
beperkingen. Dit mag echter de
moed niet ontnemen om al vooruit te kijken met een
positieve ingesteldheid. Wij zijn bij Neos niet voor niks
“ONDERNEMENDE SENIOREN”.
Tot binnenkort en bescherm jezelf zoals het moet. Dat
brengt ons allen weer vlugger samen.
Albert Cluckers,
Voorzitter Neos zemst

het Europees Parlement

