We gaan verder, maar niet meer dit jaar.(2020)
Beste leden,
Drie keer ben ik begonnen aan dit stukje. Iedere keer werd ik weer ingehaald
door de werkelijkheid. Nadat we in september een bijeenkomst hadden gehad,
waren we bezig om voor oktober weer een bijeenkomst te organiseren.
Aangepast op basis van de ervaringen van september. Blijkbaar voorzagen we in
een behoefte, want de opkomst was heel tevredenstellend. En ook de veiling viel
niet tegen. Tot de omstandigheden weer veranderden. De bijeenkomsten van
november en december moesten vervallen. En terwijl we het jaarprogramma
hadden besproken, kwam 14 december. En het is duidelijk, dat ook de
activiteiten van januari zullen vervallen.
Kerst en Nieuwjaar zullen er anders gaan uitzien dan hoe we het gewend waren.
We hopen voor u allen dat toch een manier gevonden wordt om deze
familiefeesten te vieren zonder dat er te veel inbreuk wordt gedaan op
gezelligheid en samen genieten. Het is voorlopig niet anders. Hoop dat het vaccin
ervoor zorgt, dat we weer terug kunnen naar 'normaal'.
Dat we volgend jaar de familiefeesten op de oude vertrouwde manier kunnen
vieren.
De coronacrisis heeft tot gevolg dat een belangrijke doelstelling van De
Helmveste moeilijk te realiseren is: het elkaar ontmoeten van medefilatelisten.
Belangrijk in onze huidige tijd waar eenzaamheid een groot maatschappelijk
probleem is.
We naderen het einde van 2020 zonder dat er veel activiteiten hebben kunnen
plaatsvinden, binnen en buiten onze vereniging, in de regio’s, alles ligt eigenlijk
stil. En nu zitten we wederom in een loc down-periode. Hoe graag we hier ook
verandering zouden willen zien, het is niet anders en we zullen het ermee
moeten doen.
Genieten van de filatelie kan nu even niet in verenigingsverband, maar slechts op
kleine basis met korte uitwisselingsmomenten.
We willen jullie een hart onder de riem steken in de zekerheid dat we volgend
jaar weer kunnen opstarten met onze bijeenkomsten. Dan kunnen we ook weer
vooruit kijken en iets gaan plannen voor onze filatelie. Volhouden en in het klein
genieten van de eigen collectie is nu het enige.
Langs deze weg willen we jullie dan toch nog fijne feestdagen en een gelukkig en
goed 2021 toewensen en de hoop uitspreken dat we elkaar weer over niet al te
lange tijd zullen ontmoeten.
Namens het bestuur,
Ton Steenbakkers

