Beste Davidsfondsleden
Ik kan mij niet voorstellen dat onze afdeling, die dit jaar haar 146ste werkjaar aanvat, niet al veel
erge(re) dingen meemaakte. Maar op dit moment is de Covid-19-crisis voor ons een grote
uitdaging.
De slogans zeggen: Samen houden we het gezond, Samen komen we er wel, Samen …
Het virus gunt ons echter zo weinig Davidsfonds-samen. We zijn gebonden aan onze bubbel. Er is
op dit moment nauwelijks sprake van andere mensen te ontmoeten.
Toen corona nog lang niet zo dreigend was als nu, hebben we een mooi en gevarieerd programma
voor u klaargemaakt. Welke van deze activiteiten zullen we kunnen organiseren op een coronaverantwoorde wijze? We zoeken alternatieven om u ook dit jaar de nodige culturele activiteiten
aan te bieden. Toch vermoeden we dat de meeste activiteiten naar een latere datum zullen
verschoven worden. Door deze onzekerheid zullen we daarom dit jaar geen activiteitenkaart
aanbieden.
Het spreekt vanzelf dat, als we iets organiseren, we ons aan de officiële maatregelen zullen
houden. Meer zelfs, we trachten extra maatregelen te voorzien om alles nog veiliger te maken.
Uw en onze gezondheid komen op de eerste plaats.
Maar voorlopig wachten wij af tot de maatregelen versoepelen. Oudenaarde verbiedt alle
evenementen tot eind september. Wij hadden op zondag 27 september onze Vers Geperst
gepland in de Volkszaal van het stadhuis. Dat lukt dus niet. We zochten een alternatief:
zondag 4 oktober in de voormalige Sint-Jozefskerk. Mits de nodige maatregelen kunnen we daar
alles coronaveilig organiseren. Maar of dit zal plaatsvinden, zal dan weer afhangen van hoe de
maatregelen evolueren.
Daardoor zijn wij genoodzaakt om kort op de bal te spelen. We proberen u te blijven informeren
via onze Krekel, maar sturen u via onze digitale nieuwsbrief de nodige updates door.
Ook op onze website www.davidsfonds-oudenaarde.be zal u steeds de meest recente info
terugvinden. U vindt daar ook ons (aangepaste) programma.
Ik hoop dat u ons in deze benarde tijden blijft steunen en snel uw lidmaatschap vernieuwt. Zonder uw steun
wordt het voor ons nog een stukje lastiger. De cultuursector heeft al zo zwaar geleden onder de coronacrisis.
Sprekers en artiesten hebben u nu meer dan ooit nodig!
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