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Dag Ancien,

Dag Ancien,
We zitten weer eens in een soort Lock Down en dat maakt dat de meesten onder
ons veel tijd hebben en niet altijd weten wat te doen. Denk nu maar niet dat ik
hier met een magische oplossing ga komen om u het leven aangenamer te
maken, Ik zou het graag genoeg doen maar ik zit even diep in de smurrie als
jullie allemaal en als ik hier dan die paar woordjes neer pen is het om te laten
weten dat het ons nog goed gaat,we zoveel mogelijk in ons kot blijven en
trachten de regels op te volgen. We hopen van jullie hetzelfde en vooral dat al
onze leden mogen gespaard blijven van dat fameuze Covid-19! Toch heb ik in
bijlage een paar mogelijkheden toegevoegd om een paar uren, zelfs dagen
Corona te vergeten, bekijk het maar!
De opgelegde beperkingen hebben niet alleen onze geplande reis naar Soest
maar ook onze jaarlijkse reünie naar later verwezen, hopelijk kan het weer in
2021. Ook alle herdenkingen werden afgelast of in mineur doorgevoerd. Zo was
er dit jaar geen Kachtem, Merkem noch Luik en werd er, dank zij Serge, toch
een kleine plechtigheid gehouden te Aarschot en dank zij Albert Wuilmart kreeg
Papa Merx een klein bloemetje en gedenkplaat. Niets laat vermoeden wanneer
alles ongeveer terug normaal zal zijn maar zeker is, zodra het mogelijk is gaan
we weer aan de slag en je wordt daar zeker tijdig van verwittigd. Het schijnbaar
binnenkort beschikbare vaccin geeft toch een beetje hoop dat er volgend jaar
een verbetering komt en we misschien terug normaal zullen kunnen leven, laat
dit een lichtpuntje zijn in de huidige duisternis!
Meer is er niet te vertellen, hou er de moed in hopende op beter en hou het
vooral gezond!
Met vriendelijke groeten,
Romain
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