EXTRA NIEUWSBRIEF Maart 2020

Beste vrienden,
Eerst en vooral hopen we van ganser harte dat jullie en je familie en kennissen Corona-vrij blijven.
Het zijn moeilijke tijden voor iedereen en we moeten er dan ook voor zorgen dat we de richtlijnen van de regering
goed opvolgen.
Wij betuigen ook onze innige deelneming aan Maria de Bock die vroegtijdig haar zoon moest afgeven, ook vanwege
al onze medereizigers veel sterkte in deze moeilijke tijden.
Ten gevolge van de maatregelen die de regering heeft getroffen moesten wij volgende beslissingen treffen:
•

De reis D2002 “Sterren en Heiligen” van 21/3/2020 is geanuleerd. De gestorte bedragen zijn ondertussen al
teruggestort

•

De wandelingen Strangers City van 28/3 (D2003bis) en 18/4 (D2003) worden geannuleerd en beide verzet
naar 1 datum: zondag 7 juni 2020.(Alle twee de groepen gaan op dezelfde dag wandelen met 2 gidsen)

•

Indien u door omstandigheden niet kan of wenst deel te nemen, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de
hoogte te willen stellen. Indien u hiervoor reeds betaald had, krijgt u natuurlijk het bedrag teruggestort. Als wij
vóór 4/4 niets van jullie horen, veronderstellen we dat deze wijziging voor u geen probleem is.

Voor de mensen die in Mei met ons naar de Spessart gaan:
•

Wat de eerste reis Spessart (MD2001) betreft zijn we nog in onderhandeling met het hotel over een andere
datum. Helaas is het in de reissector chaos op dit ogenblik en duurt alles een beetje langer dan anders.
Van zodra wij hier meer over weten zal dit bekend gemaakt worden, waarschijnlijk met de nieuwsbrief van
april.

•

Op dit ogenblik voorzien we voor de tweede periode, van 25 tot 28/5/2020 (MD2002) geen probleem.
Mochten wij echter genoodzaakt zijn om ook deze te annuleren, dan proberen wij ook voor deze reis een
nieuwe datum in te lassen.

In bijlage vinden jullie nog eens de lijsten van de deelnemers van de verschillende uitstappen..
Wij proberen zo om aan iedereen een gepaste oplossing aan te bieden.
Blijf gezond en hou de moed er in, na regen komt zonneschijn naar het schijnt.
Hou u aan de regels die men ons oplegt en we komen er zeker wel door, sterker dan ooit!
Het ganse Polderke team
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St. Fredegandusstraat/ Berchem singel richting Noord t.h.v. Hotel Park Inn
“HET POLDERKE”, P/A KARDELAAN 16/201 2180 EKEREN B.T.W. BE 0544.306.986
TELEFOON: +32 (0)473 921 662 OF +32 (0)477 330 992
MAIL: INFO@HETPOLDERKE.BE WEBSITE: WWW.HETPOLDERKE.BE
FORTIS/BNP PARISBAS IBANNR BE57 0017 1606 9335 BIC GEBABEBB

Indien u zich wil uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan dit via een bericht naar info@hetpolderke.be

Strangers City 28/3
D2003BIS

Strangers City 18/4
D2003

Bressinck Robert
Corten Angele
Enzlin angele
Herbrandt Daniella
Hertsens Josée
Huygen Carolus
Janssens Leo
Mertens Francine
Mertens Tinne
Petit Liliane
Ribbens Lea
Van de Putte François
Van der Goten Gerda
Van Gaelen Alice
Van Hoeydonck Yvette
Van Wesenbeeck Robert
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Vanobberg Raymond
Vervoort Rosa
Wuyts Josee

Assinner Bruno
Baes Christiane
Beelaert Gerda
Breugelmans Jeanine
Claessens Honorina
De Ren Ingrid
Duerinkx François
Eeckhaut Els
Gooris Robert
Hamelryck Marie Rose
Hermans Mia
Huygen Carolus
Janssens Leo
Overmeer Paula
Perry Edwin
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Van Horen Francois
Van Montagu Alfons
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