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Woordje van de voorzitter
Lieve leden,
De decembermaand van dit rare en onvergetelijke jaar is gearriveerd. We zijn
weer grotendeels aan huis gebonden , maar hebben wel iets meer
mogelijkheden om buiten te zijn dan in het voorjaar.
Kerst en Nieuw vieren we normaal bij vrienden en familie, maar ook deze
feestdagen gaan uitzonderlijk zijn dit jaar. We moeten nog even op de tanden
bijten. Er is wel licht aan het eind van de tunnel. De berichten die ons bereiken
over een vaccin zijn veelbelovend. Hopelijk gaat dit ons meer normaliteit geven

vanaf ergens in het voorjaar . We hopen nog steeds dat u uw dierbaren de
laatste maanden goed zijn doorgekomen en zorg er ook maar voor dat dit deze
winter zo blijft.

In de eerste Nieuwsbrief van 2021 kunnen wij groot nieuws bekend maken….
Wij houden u nog even in spanning…. We gaan mede hiermee proberen dit jaar
te vergeten, zodat we volgend jaar terug meer kunnen genieten en een normale
zomer vol leuke evenementen kunnen hebben.
Liefs Koen

Winnaar zomerblogs is bekend
Deze zomer hebben jullie veel verhalen met ons gedeeld. Een onschuldige
hand heeft een winnaar getrokken. Het is Melissa geworden. Geficiteerd.

Onderstaande kado's zijn naar u onderweg

Winterverhalen
Vorige week hebben we een oproep gedaan om ons verhalen te sturen over
hoe jullie deze herfst en winterperiode beleven. Verhalen over (nieuw ontdekte)
hobbies, wandelingen etc zijn van harte welkom. U kunt ze , liefst vergezeld van
foto's sturen naar news@naturisme.be
We hebben inmiddels een eerste verhaal ontvangen van Jan .

U kunt zijn verhaal lezen door op de foto te drukken

Wist je dat ...
Je de oude nieuwsbrieven die verschenen zijn in beide talen direct op onze site
kunt lezen via: https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/
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