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Voorwoord - Overzicht
Dag iedereen,
Dag iedereen,
Iedereen weet dat Covid-19 ons al meer dan een half jaar in zijn
greep heeft en dat zal de komende maanden niet anders zijn.
Het zijn, op zijn minst gezegd, vreemde tijden …
lees verder op blz. 4
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vervolg van blz. 3 (voorwoord)

Wat ons, Zwervers Leuven, betreft: we hebben geen andere
keuze dan bij onze beslissing te blijven om alle groepsactiviteiten op te schorten voor de rest van 2020.
We missen de uitstappen en we missen de vrienden!
Maar - ‘het zij zo’ - we moeten er door.
Hopelijk kunnen we volgend jaar de draad weer opnemen.
Ondertussen brengen we toch wat leesvoer en denk er aan:
“Hou het veilig!”
Marie-Paule

Afspraken inschrijvingen 2020!
Dit moet u zeker lezen!
Omdat inschrijven op een correcte wijze belangrijk is en om alle misverstanden te vermijden, zetten we voor u enkele belangrijke punten op een rij:
• Invullen van ‘interesse’ tijdens het eindejaarsweekend is GEEN inschrijving. Dat geeft de organisator wel een idee van het aantal voertuigen dat
kan verwacht worden.
• Wie wil inschrijven voor een weekend of reis zal steeds EERST de verantwoordelijke voor de inschrijvingen bellen (geen boodschap inspreken) en
pas DAARNA, als er nog plaats is, betalen. Maximum twee koppels kunnen samen inschrijven.
• Inschrijven gebeurt steeds en UITSLUITEND bij de persoon die als verantwoordelijke staat vermeld voor de inschrijvingen van het betreffende
weekend.
• Je kunt inschrijven vanaf de datum en het uur vermeld in het boekje.
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ACTIVITEIT

DATUM

1

In de voetsporen van … ?

Afgelast (Covid-19)

2

Op de rand van de beschaving

Afgelast (Covid-19)

3

Geel, de barmhartige stede

Afgelast (Covid-19)

4

Fiets-4-daagse Dordrecht

Afgelast (Covid-19)

5

Geen dodentocht … maar Puur(s) genieten

Afgelast (Covid-19)

6

Vliegt er suiker in de lucht?

Afgelast (Covid-19)

7

Rond-je Ardooie

Afgelast (Covid-19)

8

Eindejaarsweekend

Afgelast (Covid-19)

De organisator bepaalt het aantal voertuigen en/of deelnemers
Betalingen enkel op rek.nr.:
Europese overschrijving: IBAN:

BE35 7340 3844 3937
Zwervers Leuven - 3000 Leuven
BIC: KREDBEBB
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Zwervers in coronatijd
De coronacrisis raakt ons allemaal. Belangrijk
is dat we elkaar kunnen helpen om hier ongeschonden door te komen.
Wij, het bestuur van onze zwerversgroep, maken toch een zwerverskrantje, alhoewel er geen activiteiten zijn.
We hebben hier twee goede redenen voor:
Vooreerst moet ons krantje vier maal per jaar verschijnen om
aan de voorwaarden van de post te voldoen.
Maar de tweede en veel belangrijkere reden zijn jullie allemaal.
We willen in contact blijven met onze leden, met onze vrienden.
We vragen ons af hoe iedereen deze periode doorkomt, wetende dat het niet altijd gemakkelijk is en voor iedereen anders.
Misschien heb je zelf een anekdote of wil je gewoon even de
groeten doen aan iedereen?
Laat het ons weten!!!
We verzamelen alles voor ons volgend krantje.

We zijn nu alleen,
maar alleen
om later weer samen te kunnen zijn.
Geniet van elk moment, geniet van elkaar en tot later,
Marie-Paule
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SPONSERS
Door de covid-perikelen hebben we weinig of geen activiteitennieuws mee te delen in dit zwerverskrantje.
Daarom vinden we het zinvol en terecht om even stil te staan bij
onze sponsors!
Dank zij onze sponsors kunnen wij het Zwerverskrantje elke
keer opnieuw bij u thuis brengen.
We willen hen dan ook gemeend ‘Dank U wel’ zeggen voor de
jarenlange steun aan onze club.

“Bedankt voor uw sponsoring”

Wil je als eerste op de hoogte blijven van het doen en laten
van Zwervers Leuven? Kijk dan op onze website:

www.zwerversleuven.be
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Kleinkinderen in coronatijd Anekdote
Mare, drie jaar, heeft duidelijk geleerd dat Omi
en Bompapa vanaf nu ‘op afstand’ worden bezocht. Het heeft alles te maken met die virussen,
die beestjes …
Ze komt met mama tot in de voortuin en dan komen Omi en
Bompapa aan het raam. Raar!
Mare zou graag met het speelgoed, de poppen en de verkleedkleren komen spelen, maar dat mag niet … virusjes ...
En zo gaat het enkele weken door.
“Misschien kan ik toch eens bellen aan de deur …”, vraagt Mare.
Ja, dat mag. Maar de deur blijft dicht.
Tot op die dag, dat er iets wordt doorgegeven, langs die deur …
Mare denkt: “Dat is mijn kans” …
Haar vragende oogjes kijken, bijna smekend, om voorbij die
deur te gaan.
“Wil je eens gaan kijken, Mare?”
Mare knikt heftig. “Ja, ja, zeker … “
Met kleine, voorzichtige pasjes gaat ze de gang door, om zich
heen kijkend op zoek naar … Ja, naar wat? Naar virusjes?
Gauw binnen kijken en zoeken … Tevergeefs ...
Na de speurtocht komt ze weer buiten.
De vraagtekens in haar oogjes zeggen duidelijk: “Wie kan mij nu
vertellen waarom alles zo anders is?”
Wat zullen we blij zijn als we al onze schatten weer kunnen knuffelen!
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