Beste lezer van Actief,
U zult zien, dat dit nummer van Actief veel gevarieerder is dan anders. Het is immers coronatijd en ook
bij de PVGE zijn er veel reizen, fietstochten, excursies en andere evenementen afgelast of
doorgeschoven. Ook clubs zien elkaar amper, hooguit online. Daardoor is er in dit nummer wel veel
meer ruimte vrijgekomen voor allerlei andere leuke, interessant dingen en gebeurtenissen om ons heen
– in Best en daarbuiten. Geniet ervan!
Waarom dit speciale inlegvel?
Omdat we in het volgende Augustusnummer veel aandacht willen besteden aan hoe onze leden deze
coronatijd tot nu toe hebben beleefd. We mochten in het begin amper ons huis uit, amper familie en
bekenden bezoeken. Wat doet dat met je? Wat of wie miste je het meest? Hoe eenzaam ga je je
voelen? Waarover heb je zitten te piekeren?
Maar ook: plotseling een heleboel vrije tijd om dingen te gaan ondernemen, huis en tuin opknappen,
spullen repareren, dingen oppakken die je altijd al had willen doen, maar waar het nooit echt van kwam,
vissen, hardlopen, puzzelen, muziekstukken instuderen, meer wandelen en fietsen, fotograferen in de
natuur, boeken lezen, een plakboek maken van foto’s of uitgeknipte artikelen, poes of hondje
aanschaffen, etc. Hoe bent u met die zee van tijd omgegaan? Of had u nergens zin in? Wat gaf u de
meeste voldoening? Waaraan hebt u het meeste plezier beleefd? Wat is tegengevallen? Waarop kijkt u
met trots terug?
Wij nodigen u uit
Wij nodigen u uit om dat eens op papier te zetten of op uw pc in te typen en het dan naar de redactie te
sturen. Zowel de minder plezierige ervaringen als de dingen die u goed deden. Dan kunnen wij uit alle
reacties een artikel in het volgende nummer zetten, waarin u kunt lezen over de waaier van gevoelens
en activiteiten van leden van onze vereniging.
Het hoeven geen lange verhalen te zijn – alhoewel ook die van harte welkom zijn. Enkele regels tekst
waarin u vertelt wat voor u het belangrijkste was, is voldoende om in de volgende Actief een
bloemlezing van veel verschillende reacties te kunnen lezen. Bent u niet zo’n held in schrijven? Probeer
het toch eens een keertje. Uw bijdrage is dan nog meer welkom.
U hoeft de tekst niet per se onder uw eigen naam op te sturen; het kan ook met een zelfbedacht
pseudoniem. Wilt u liever dat uw naam niet genoemd wordt? Zet dat er dan bij of stuur het anoniem op.
Natuurlijk zijn ook foto’s en tekeningen uit deze coronaperiode welkom. En zelfs filmpjes. Die kunnen
we – als u dat goed vindt – opnemen in de website van PVGE Best.
Oproep
We eindigen dit inlegvel met een ferme oproep.
Zet uw beste beentje voor! Laat zien wie u bent, wat u voelde en wat u deed!
Stuur uw hartenkreet of epistel liefst vóór 4 juli op.
Geschreven teksten kunt u richten aan: Redactie Actief, Johan Frisopark 97, 5684 GE, Best.
Bezorg het op dit adres of doe het in een enveloppe en stop het in de dichtstbijzijnde brievenbus.
Hebt u een online tekst, mail die dan naar redactie@pvge-best.nl.
Vast van harte bedankt.
De redactie

