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21/01/2022 
 
Beste leden, 
 
We zijn reeds een tijdje in 2022! 

Maar toch ik wil iedereen nog een fantastisch maar vooral een gezond 2022 toewensen. 
 
Normaliter staat eind januari op onze kalender een gezellig samenzijn met een natje en een 
versnapering. In de volksmond beter gekend als “den Nieuwjaarsreceptie van KGRWV”. 
Maar dit jaar zal het opnieuw niet lukken. Noodgedwongen wordt het ‘geschrapt’.  

 de COVID-maatregelen,  

 de reeds ontvangen berichten dat velen mogelijks niet zouden komen, …  

 het feit dat het een zittende receptie zou zijn en dus zeker niet de mogelijkheid om met velen , 

laat staan iedereen, eens een praatje te doen, ….  

 kortom het zou een receptie zijn met een zeer uitgedund aantal en zeker niet echt een gezellig 

gebeuren… 

 Defensie vraagt om deze activiteiten niet te laten doorgaan.  

 In de bedrijven probeert men zo veel mogelijk om de mensen thuis te laten werken om de 

contacten te minimaliseren….  

 om dan op een avond met verschillende mensen uit verscheidene ‘bubbels’ samen te komen 

… dit past niet echt in dit plaatje. 

Dit alles deed ons besluiten om het niet te laten doorgaan. 
Wij kijken wel uit naar de mogelijkheid om de uitgestelde korpsmaaltijd van 2021 zo vlug mogelijk te 
kunnen organiseren. Wanneer? We hebben wel een datum in gedachten maar gezien de onzekerheid 
hierover kan ik deze nog niet lossen! Als die er komt  dan hebben we TWEE maaltijden. De uitgestelde 
van 2021en in de tweede helft van het jaar die van 2022 ! 
Ik kan ook al meegeven (vers van de pers, net binnen gekomen) dat de schiettraining in Duinkerken ( 
met naleven van de heersende maatregelen in de schietstand) opnieuw van start gaat en dit reeds 
vanaf begin februari ! (info volgt zeker en vast nog.) 
 
Hopelijk zien we elkaar binnenkort. We hebben elkaar veel te vertellen. 
 
Het gaat jullie goed. 
 
Zorg goed voor elkaar, je familie en dierbaren. 
 
Zeer vriendelijke groeten, 
 
Jullie voorzitter 
Peter Pattyn 

 


