Beste leden,
Beste inwoners van Laren,

In maart 2020 gebeurde er iets wat niemand ooit voor mogelijk hield : Laren ging in lockdown. Eigenlijk ging gans
België die weg op maar dat buiten beschouwing gelaten kunnen we zeggen dat sindsdien niets nog lijkt wat het ooit
geweest is. De algemene maatregelen en wat die in ons leven teweeg brachten… we zullen dat meer dan
waarschijnlijk nooit meer vergeten. Het licht aan de tunnel lijkt vervangen door een vaccin dat er hopelijk spoedig
komt.
Net als alle andere verengingen ontsnapte ook onze gilde niet aan de opgelegde beperkingen. In ons geval betekent
dit dat er niets meer in onze gildezaal georganiseerd mocht worden. Niet één schot hebben onze schutters kunnen
lossen, geen enkele petanquebal vloog door de lucht, alle festiviteiten werden geannuleerd…. Tot wanneer dat blijft
duren is onduidelijk.
Op onze vergadering van 1 september hebben we misschien de moeilijkste beslissing uit de geschiedenis van onze
gilde genomen : alles wat voor dit jaar gepland was, wordt afgelast.
Geen gildedrink dus ter ere van St. – Lambertus in september en Sinterklaas treurt nu al om het feit dat hij de brave
kinderen van Laren niet kan komen begroeten. De lekkerste Zeeuwse mosselen zullen dit jaar niet in een Larense
kookpot belanden en onze 65+’ers zullen op tweede kerstdag zelf voor hun potje moeten zorgen.
We hebben deze beslissing genomen vanuit een gedeelde bekommernis : de gezondheid van iedereen die met onze
gilde begaan is. Die van jullie dus.
Wat het voor volgend jaar wordt, kan op dit moment niemand zeggen. Wij maken ons echter sterk dat wij, zodra we
groen licht krijgen, met heel veel enthousiasme ons gildeleven terug zullen opstarten. Jullie worden tijdig op de
hoogte gebracht van onze plannen.
Intussen hopen wij dat jullie gezond blijven, ook al hebben jullie dat voor een heel groot stuk zelf in handen. We
wensen jullie dan ook heel veel doorzettingsvermogen toe om vol te houden.
Samen krijgen we Corona klein.

Tot volgend jaar.
Het bestuur.

