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Gegroet vrienden van de VVA
Na geruime tijd van stilzwijgen is er dan weer een teken van leven van de VVA.
Het laatst dat wij elkaar ontmoet en gesproken hebben was november 2019 in de Bilt.
Daarna is er in april 2020 een Bulletin verschenen waarin o.a. Wiet het uitgebreid over
het Coronaspook heeft gehad.
Zoals al eerder gememoreerd zijn er diverse festiviteiten van de VVA niet doorgegaan en
in 2020 en 2021 zijn we ook niet op stap geweest. Ook de najaarsbijeenkomsten in 2019
en 2020 zijn niet doorgegaan. We kunnen nu voorzichtig stellen dat het ergste achter de
rug is en dat het gewone leven weer een aanvang neemt al zijn er nog wel kleine
beperkingen.
Maar goed, we zien dat de stadions weer redelijk vol zijn, we hebben
ook weer een Formule 1 race gehad in Zandvoort met gigantisch veel
bezoekers en de muziekfestivals komen ook weer van de grond. Alleen
het culturele leven en de horeca is nog beperkt open zoals we kort
geleden hebben kunnen zien aan de diverse demonstraties.
Maar goed, beste mensen, het normale dagelijkse leven gaat zich weer
geleidelijk aan herstellen en dat is alleen maar goed voor ook het verenigingsleven dat
zolang op non-actief gesteld is geweest. We gaan de draad weer oppakken en hopen
elkaar spoedig weer te ontmoeten in de Bilt.
Intussen heeft het bestuur contact gehad met de redactie en daar is uitgekomen dat er
weer een bijeenkomst plaats gaat vinden in de Bilt met aansluitend een diner.
Dit alles zal plaatsvinden op zondag 24 oktober 2021 . In een aparte bijlage wordt u
uitgebreid geïnformeerd. Het bestuur is van mening dat op deze wijze de
verenigingsband weer kan worden aangehaald.
De redactie heeft voor u weinig te melden aangezien door de Corona geen activiteiten te
vermelden zijn. De redactie hoopt dat na de vergadering in oktober er weer genoeg stof
zal zijn om traditiegetrouw weer een volledig Bulletin uit te geven.

Het bestuur hoopt u allen weer
te ontmoeten op 24 oktober in De Bilt!

