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Nieuwsbrief 2/2021 Postactieven

Beste collega’s van de Postactieven van de ANPV,

Op dit moment worden we nog steeds ernstig beperkt in onze vrijheid. Zij het dat dit in ons aller 
belang is.  Toch blijft het echter vreemd dat je niet zomaar bij elkaar kan komen om elkaar te 
ontmoeten, de hand te schudden of een knuffel  te geven aan je familie of een goede vriend. 
Frustrerend, zeker als je van je oude dag met meer vrije tijd kan en mag genieten van wat je lief 
is.

Desondanks  is het bestuur van de Postactieven bezig om voorbereidingen te treffen voor onze 
periodieke ontmoetingen ná de Corona tijd. Zodra het mogelijk is en het  geen risico voor onze 
gezondheid met zich meebrengt, zullen we zo snel een bijeenkomst organiseren.  

Ik wil je daarom vragen of jullie nu al ideeën hebben om deze ontmoetingsdagen vorm te geven. 
Wij als  bestuur  zullen samen met het hoofdbestuur alle binnenkomende voorstellen bespreken en 
op hun haalbaarheid toetsen. Zodoende hopen we te komen tot ontmoetingsdagen die jullie gaan 
inspireren  en informeren, zodat deze tot een vruchtbare en zinvolle dagen zullen leiden.

Ik wacht jullie reacties graag af. Heb jij een idee of een voorstel die onze bijeenkomsten nog 
interessanter kunnen maken dan ze al waren,  laat het mij dan z.s.m. weten. 

Ik houd jullie op de hoogte van de aangenomen voorstellen in mijn volgende nieuwsbrief.

Stuur je voorstellen naar leo.ponsen@anpv.nl onder vermelding van “Ontmoetingsdagen 
Postactieven”. 

Alvast bedankt voor je bijdrage. Blijf gezond en wees voorzichtig. 

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Leo ponsen
Afdelingsvoorzitter Postactieven ANPV.
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