
     

__________________________________________________________  april 2020 ___ 
 

Beste Vrienden van onze Stedenband, Werkgroep leden, Toruń-gangers, gastouders en bekenden. 

Begin maart ontving u van ons een Nieuwsbrief met het Programma voor 2020. 

Toen was nog niet  bekend wat de problemen met het coronavirus, voor Nederland maar ook voor onze 

Stedenband zouden gaan betekenen. Op dit moment staat vast dat zeker tot eind mei, maar waarschijnlijk ook 

daarna het onmogelijk is activiteiten te organiseren voor groepen van personen. 

 

In Leiden zijn tot en met eind juni alle grote activiteiten afgelast, of indien mogelijk uitgesteld tot een later 

moment in dit jaar. Wij als Stedenband hebben daarom ook moeten besluiten, om alle activiteiten gepland tot 

eind juni af te gelasten. 

 De Marathon Leiden van Za 9 en Zo 10 mei gaat niet door. Deelnemers uit Toruń komen dus niet. 

 De Jaarlijkse Ontvangst van een groep van ongeveer 40 tot 45 personen uit Toruń, gepland van  

Wo 10 t/m Za 13 juni gaat niet door, ook omdat vanuit Toruń het bericht kwam dat i.v.m. de situatie in 

Polen en de daar geldende coronamaatregelen, het niet mogelijk is deze reis te organiseren. 

De tentoonstelling in de Bibliotheek van kunstenares Natasza Piskorska gaat niet door, evenals het 

concert in de Aalmarktzaal  met de Poolse violist Robert Laguniak. 

 Het Voetbaltoernooi gepland op Za 20 en Zo 21 juni kan ook niet doorgaan i.v.m. de 

coronamaatregelen in Polen en in Nederland. 

 Gemeente Leiden heeft bekend gemaakt dat de Lakenfeesten met Peurbakkentocht en Lakenmarkt op 

Zo 28 juni, niet door gaan. De Stedenband was van plan met een stand deel te nemen aan de 

Lakenmarkt in de Breestraat. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

HERFSTREIS NAAR TORUŃ DI 20 T/M ZO 25 OKTOBER. 

Of onze geplande reis naar Toruń met een bus met ongeveer 40 tot 45 personen door kan gaan is nog geheel 

onduidelijk.  

We dienen af te wachten op de ontwikkelingen en maatregelen i.v.m. het coronavirus, die dan nog zullen 

gelden in Nederland en in Polen. Uiterlijk eind augustus hopen wij de beslissing te kunnen nemen, of het 

mogelijk is om naar Toruń te kunnen gaan in oktober dit jaar.       

Wij houden u op de hoogte! 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Naast de vervelende maatregelen i.v.m. het coronavirus, hierbij wat positief nieuws: 

RENATE VAN ZALEN HEEFT EEN GEZONDE ZOON GEKREGEN. 

Van Laura Platte Weiland van de Gemeente, die het werk van Renate heeft overgenomen, inclusief de 

behartiging van de Stedenbanden, heb ik vernomen dat Renate begin maart is bevallen van een gezonde zoon. 

Eind april zal Renate weer aan het werk gaan, maar zal zich dan bezig gaan houden met Culturele Zaken voor 

de Gemeente. Namens onze Stedenband heb ik Renate een geboortekaart gestuurd met gelukwensen voor 

moeder en zoon. 

 

 

Bestuur en Werkgroep leden van de Stedenband Leiden-Toruń wensen u sterkte in deze moeilijke periode. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Frans Cornelisse. 

 

 

 


