
Lieve dorpsgenoten, leden van de Ganzeveer:  

 

Het jaar 2020 loopt ten einde, een jaar om snel weer te vergeten, maar ook een jaar dat ons 

geleerd heeft om nooit meer te vergeten hoe belangrijk het is om samen te zijn, met familie, 

vrienden, collega’s en niet in de laatste plaats de mensen in onze directe omgeving. Wat 

hebben wij toch een fijn dorp en wat fijn om elkaar af en toe bij een drankje en een hapje te 

ontmoeten! Helaas heeft dat in het afgelopen jaar na de uitbraak van corona niet meer 

kunnen gebeuren en zal dat ook in de komende maanden nog niet mogelijk zijn. 

Wij willen jullie met dit bericht en een klein kerstpresentje laten weten dat het bestuur van 

de Ganzeveer jullie niet vergeten is en dat wij, zodra dit mogelijk is, weer met veel energie 

en enthousiasme leuke activiteiten voor ons samen gaan organiseren.  

 

 
 

Een paar mededelingen: 

*  Wij hebben in het afgelopen jaar afscheid genomen van Martine en Bert als 

bestuursleden. Wij danken hen voor de jarenlange enthousiaste inzet, leuke ideeën en 

vooral voor veel plezier en gelach. Op de Lindense facebook pagina en ook hier op de 

website kunnen jullie een paar foto’s bekijken van hoe wij afscheid hebben genomen van 

hen als bestuursleden. 



 

 

 

*  Uiteraard vindt in januari niet de traditionele inschrijving voor het nieuwe jaar plaats en 

worden de inschrijvingen van 2020 gewoon verlengd. De nieuwe dorpsbewoners ontvangen 

deze brief ook en zullen, op het moment dat wij onze activiteiten weer oppakken, 

persoonlijk benaderd worden over het lidmaatschap. 

*  Vanuit een gezamenlijk besluit van het SOKC (Stichting Openbaar Karnaval Cuijk) 

zullen de traditionele carnavalsactiviteiten, waaronder onze pronkzitting, in 2021 geen 

doorgaan vinden.  

 

 

Wij wensen jullie, ondanks alle restricties, voor de komende periode fijne kerstdagen en 

een goed begin van het nieuwe jaar 2021, waarin wij hopelijk in de loop van het jaar weer 

gezellige dingen samen kunnen doen.  

 

Het bestuur van de Ganzeveer, 

Sonja, Siska, Heleen, Ivo en Lennart. 

 


