
     

Leiden, 15 oktober 2020 __________________________________________________ 

Beste Vrienden van de Stedenband  Leiden-Toruń, Werkgroep leden, oud Toruń-gangers, 

Gastouders en belangstellende van onze Stedenband. 

Eind september verstuurden we nog een Nieuwsbrief waarin we U nog informeerden over 

onze jaarlijkse Contact avond, gepland voor zaterdag 7 november, in de hoop dat we deze 
nog zouden kunnen houden.  

Nu moeten we U informeren dat we besloten hebben deze NIET door te laten gaan,  i.v.m. 
de strengere Corona maatregelen die onze regering ons heeft opgelegd, sinds afgelopen 

dinsdag. 

In principe was het nog mogelijk geweest om deze avond te houden in het Logegebouw 

Steenschuur 6 te Leiden, mits het aantal deelnemers beneden de 30 personen zou blijven. 

Echter de omstandigheden zouden verre van ideaal zijn i.v.m. de 1.5 meter afstand 
noodzaak en het dragen van een mondkapje, bij het lopen/verplaatsen in de algemene 
ruimtes. 

De gezellige sfeer, de onderlinge contacten, uitwisselen van herinneringen, het nuttigen 
van een drankje met elkaar aan de bar, of zittend aan een tafeltje, het met elkaar genieten 

van de maaltijd en de programmaonderdelen, zoals bijvoorbeeld het tonen van foto’s, dat 
alles zal moeilijk te realiseren zijn.  

En dat zijn nu juist de uitgangspunten en doelstelling, om de jaarlijkse Contactavond te 
houden.  

Tevens realiseren we ons dat de gemiddelde leeftijd van onze doelgroep boven de 50 jaar 
is en behoord tot de groep van “kwetsbare” ouderen. 

Daarom willen we er aan meewerken om onderlinge contacten de komende weken, zo veel 
mogelijk te beperken. 

Het niet doorgaan van de Contactavond wil niet zeggen dat deze volkomen van de baan is. 
Als de omstandigheden met het Corona virus en de besmettingen in de komende tijd sterk 

verbeteren, kunnen we de Contactavond  misschien uitstellen tot voorjaar 2021. 

Het is jammer dat we deze beslissing moeten maken. Met het afgelasten van de 

Contactavond, moeten we constateren, dat dit jaar GEEN ENKELE activiteit, zoals genoemd 
in onze Nieuwsbrief van maart, door het Corona virus, door onze Stedenband uitgevoerd 

kon worden. 

Om toch iets POSITIEFS te noemen:  Door het niet uit te kunnen voeren van ons gehele 

programma van  2020, hebben we dit jaar weinig kosten hoeven maken. Indien we voor 
2021 onze structurele subsidie van de Gemeente toegewezen krijgen, wordt hierdoor onze 

financiële situatie sterk verbeterd. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.   

Namens de Stedenband Werkgroep, wens ik dat u voor de komende tijd, in gezondheid 

met familie kunt doorbrengen. Wij wensen u tevens Prettige Feestdagen en een goede start 
in het Nieuwe jaar. 

In januari 2021 hopen we U te kunnen informeren over het PROGRAMMA 2021 van onze 
Stedenband  Leiden-Toruń. 

Met hartelijke groeten 

Frans Cornelisse – voorzitter.                                        Website: www.leiden-torun.eu 

 

http://www.leiden-torun.eu/

