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Capelle, mei 2020 

 

 

 

Beste Capellos, Beste Vrijwilligers, Beste Sponsors en Beste Vrienden, 

     

De gezondheidscrisis die we momenteel doormaken, verplicht ons allemaal om onze 

levensstijl aan te passen, door, onder andere, de opgelegde maatregelen van de 

Nationale Veiligheidsraad na te leven.  Ondanks alles gaat het leven door en moeten 

we daarom aan de toekomst denken en tegelijkertijd de veiligheid van iedereen 

waarborgen.   

 

In dit verband en op advies van Mevrouw Alice Leeuwerck, Burgemeester; de heer 

Philippe Mouton, Schepen en de heer Sébastien Dauchy, Politiecommissaris delen de 

leden van het Comité, met verdriet, u mee dat de 33ste oogstfeesten afgelast worden.  

Het zou een te hoog gezondheidsrisico zijn.   

Het is met spijt in ons hart dat we u deze beslissing moeten aankondigen maar u mag 

erop rekenen dat het Comité en alle vrijwilligers u, in 2021, graag terugzien voor een 

mooi feest zoals elk jaar.  Ons motto voor dit jaar “Geniet van een Baptiste bij u 

thuis”. 

 

We willen toch graag voor u aanwezig zijn.  Voor zover mogelijk en afhankelijk van 

de ontwikkeling van de maatregelen hopen we het uitdelen van St-Victor te kunnen 

behouden, we houden eraan ! Wat onze Halloween-stoet betreft kunnen we de 

organisatie niet verzekeren en dit, zelfs als dat belangrijk voor ons zou zijn  

 

Tijdens deze moeilijke tijden denken we ook aan onze talrijke sponsors die, voor de 

meerderheid, plaatselijke handelaars zijn.  Vergeet niet, hen te ondersteunen zoals u 

het dagelijks doet voor de zorgverleners.  Ga zoveel mogelijk naar de buurtwinkels om 

lokale producten te kopen.  Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en 

zorgen we voor elkaar.  

 

In afwachting van betere dagen, zorg voor uzelf, uw gezin en de anderen. 

 

 

 

 Voor het Comité 

 Vincent Leblon 

 

 

 
Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor uw gezondheid, consumeer met mate    


