Onze kerst- en nieuwjaarswensen,
zijn wat iedereen verwacht en
waar iedereen naar uitkijkt,
een goede gezondheid, toch ook
prettige feestdagen, en een
gelukkig jaar!
2020 was een jaar om vlug te
vergeten, we hopen dat we de komende weken alle
handicaps die 2020 meebracht achter ons mogen laten
en dat we terug naar een heropleving gaan van de
economie, het verenigingsleven en het sociale leven in het
algemeen.
Het virus heeft ervoor gezorgd dat zowat alles anders was
het voorbije jaar. We moesten anders gaan leven,
organiseren, werken, sporten, familiair omgaan. Er
waren ongetwijfeld ook nieuwe gewoonten die positief
werden ervaren en die in de toekomst er mee voor gaan
zorgen dat onze samenleving iets anders wordt.
Op het vlak van veiligheid kunnen we
eigenlijk spreken van een tamelijk veilig
jaar, de BIN-lijn heeft nergens veel
gerinkeld!
Toch hadden we jullie in 2020 ook op een
andere manier willen benaderen. In oktober, ter
gelegenheid van 1dag-niet, hadden we jullie een mooi
evenement willen aanbieden in de kerk van Heide.
Samen met de andere Kalmthoutse BIN’s en verschillende
diensten was alles piekfijn uitgewerkt maar ook hier
speelde het virus parten. Ondertussen werd wel de nieuwe
website
uitgerold:
www.binkalmthout.be
wil
een
bindmiddel zijn tussen de verschillende Kalmthoutse
BIN’s zodat er nog meer kan samengewerkt worden voor
één en hetzelfde doel. Ook de sociale cohesie kreeg
aandacht mede door de gelegenheidskrantjes “Heide

vertelt” en “Gazet van Achterbroek”. Beide brachten wat
amusement tijdens deze speciale tijden.
Laat ons dan ook stellen dat 2020 geen verloren jaar was,
heel wat mensen hebben nagedacht over de toekomst, zijn
misschien iets anders gaan leven, stelden andere
prioriteiten, enz… Laat dat de positieve noot zijn!
Welkom 2021, met wat we geleerd hebben van 2020 gaan
we er met volle moed tegenaan, we zetten dit om in een
positief gebeuren!
Laat dat de wensen zijn van het bestuur van
Withoefse Heide voor het komende jaar.
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We ontvingen ook wensen van het BIN-kenniscentrum en
de diensten van de gouverneur die we ook aan jullie
willen overmaken.

