
 

 

 

 

 

 
 

 
 

NIEUWJAARSBRIEF 
van oud naar nieuw 

 
 
Beste leden en sympathisanten, 
  
De eindejaarsperiode komt met rasse schreden dichterbij en hopelijk zal het leven volgend jaar 
anders verlopen. Op korte tijd zijn we in een totaal andere wereld terechtgekomen. 
 
We beseffen vaak pas wat écht belangrijk is wanneer het ons wordt afgenomen. Het hoeft geen 
betoog dat we met het CORDA- bestuur verlangend uitkijken naar andere en betere tijden en dit 
opdat we elkaar opnieuw zouden kunnen ontmoeten op onze diverse activiteiten (wandelen, fietsen, 
reizen, tentoonstellingen, causerieën,…) en met een gezellig samenzijn en een heerlijk diner om een 
nieuw begin te openen op ons Nieuwjaarsevent. 
 
De coronapandemie heeft ons echter een sociaal isolement opgedrongen en het is niet 
verwonderlijk dat sommigen onder ons met eenzaamheid te kampen krijgen. Het is uiteraard 
belangrijk dat we met elkaar blijven communiceren (telefoon, onze website, Facebook, Blog 
enzovoort).  
 
We denken hierbij ook aan het mooiste woord van 2020 KNUFFELCONTACT.  
Aangezien vele leden te kampen hebben met gezondheidsproblemen nemen ze terecht geen 
onnodige risico’s en beperken we het aantal contacten. 
 
Ondertussen stellen we onze hoop op het verlossende VACCIN en op betere tijden in 2021, want we 
hebben vele bijeenkomsten moeten missen in het coronajaar!  
Een verloren jaar voor Corda dat we zo rap mogelijk willen inhalen! Beloofd!! 
 
Het bestuur en ikzelf  hebben dan ook besloten geen lidmaatschapsgeld te vragen aan de leden voor 
2021 en op die manier een nieuwe start met u allen te mogen plannen.  
 
Langs deze weg wensen wij onze leden en hun dierbaren een gelukkig en gezond 2021. 
Ondertussen beste vrienden HOU HET VEILIG !!! 
 
Namens het bestuur, 
 
De voorzitter  
Eddy Dierickx 
 
 

Meer info over Corda kan je raadplegen op onze nieuw website   www.aszcorda.be 
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0477/43 07 79 
 

 

 

 
 

http://www.aszcorda.be/
mailto:eddydierickx1946@gmail.com

