Nieuwsbrief/flash: December 2020
Beste natuurvrienden,
Hoe gaat het met jullie?
Ja ik heb alle moed bij elkaar geraapt en ben dan toch maar eens begonnen aan het schrijven
van een nieuwsbrief/flash. Maar wat moet je schrijven?
Normaal blikken we in deze periode terug op het voorbije jaar en kijken we uit naar wat er gaat
komen.
Bij het terugblikken overweegt vooral het gevoel van "wat hebben we toch allemaal gemist".
Onze laatste officiële activiteit dateert reeds van 15 maart. Enkel in de zomer werd er in beperkte
kring enkele activiteiten georganiseerd. Uit jullie reacties kan ik maar tot één besluit komen. Wat
hebben we vooral mekaar en onze activiteiten gemist.
Het Bosmuseum hebben we na de eerste lockdown zo goed als mogelijk kunnen openhouden.
Enkel individuele bezoekers konden we met mondmasker ontvangen tot aan de tweede
lockdown. Met grote dank aan alle vrijwilligers die zich ingezet hebben om het Bosmuseum veilig
open te houden. Op deze manier konden we heel wat mensen wat ontspanning bieden maar ook
heel wat mensen informeren over de wandel- en fietsmogelijkheden in de omgeving.
En wat brengt de toekomst. Ja er is hoop. Er is een licht aan het einde van de tunnel. Maar hoe
lang die tunnel is? Niemand die de toekomst kan voorspellen.
Wat onze plannen zijn? Afhankelijk van we zullen mogen en wanneer, langzaam de activiteiten
gaan hervatten. Neen er is nog geen jaarprogramma, we plannen voorlopig nog niets. Maar
wanneer het weer kan, laten we heel snel iets weten. Plannen zijn vlug gemaakt.
Normaal kloppen we in deze periode aan voor het hernieuwen van het lidgeld voor het volgend
werkjaar. Dit jaar doen we dat niet. Vermits we jullie dit jaar zo goed als niets hebben kunnen
aanbieden verlengen we heel eenvoudig jou lidmaatschap met één jaar. Je blijft dus
automatisch lid in 2021. Zo zal er dit jaar wel geen jaarboek verschijnen.
Namens het bestuur willen we jullie in de eerste plaats bedanken voor de steun die jullie ons
gaven en hopen dat we nog lang op jullie steun mogen rekenen. We kunnen jullie enkel het beste
wensen voor de toekomst. Veel moed toegewenst om deze (feest)dagen toch zo aangenaam en
veilig mogelijk door te maken. We hopen dat het met jullie allemaal goed zal gaan en hopelijk zien
we elkaar snel weer.
Namens het bestuur van de Werkgroep Ecologie Tessenderlo vzw
Marc

