
Roodeschool, 6 april 2020.

Beste HPC leden.
Nu de coronavirus in alle hevigheid is losgebroken wil ik jullie namens het bestuur even een 
bemoedigend hart onder de riem  steken. Het valt ons zwaar in deze moeilijke tijd. 
Zeker voor ons als ouderen die zoveel mogelijk en noodgedwongen thuis moeten zitten en alleen de
benodigde dingen mogen en kunnen halen. Het is een grote impact op je lichamelijke vermogens. 
Wij van HPC met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar zijn een kwetsbare groep waar deze virus op 
de loer ligt. Men wordt er iedere dag mee geconfronteerd zoals: radio, TV, kranten en en alles wat je
hoort gaat alleen over deze virus, Dat maakt ons als ouderen ook onrustig 
Als bestuur en voorzitter doet dat bij iedereen pijn.
Al zie ik ook weer lichtpuntjes, straks na deze moeilijke tijd moet men weer vertrouwen hebben in 
een goede afloop. Al gaat dit nog wel even doorwerken. 
Toch ben ik positief dat het goed gaat komen !
Als oud marinier heb ik ook moeilijke beslissingen moeten nemen. 
Maar met goed verstand en inzet hebben wij dat ook tot een goede afloop kunnen afronden .
Wij mopperen wel eens op elkaar maar we zijn wel een mooie vereniging met een hoge opkomst.
De spelvreugde is groot en het allerbelangrijkste is om goede sociale contacten te hebben. 
Dat doet niet alleen het bestuur van HPC goed maar ook iedereen die elkaar een warm hart 
toedraagt.Normaal zijn we gemiddeld 2 à 3 dagen per week bij deze vereniging bezig. 
Iedere HPC-er levert op zijn eigen wijze een bijdrage op welke manier ook.
Daar ben ik als voorzitter bijzonder trots op, je steunt elkaar niet alleen in goede tijden maar ook in 
moeilijke tijden. Ieder lid is een zeer gewaardeerde lid in welke vorm ook. 
Wij als ouderen hebben het nu even niet gemakkelijk, 
De contacten met je dierbaren, zoals: kinderen, familie vrienden staan nu even op een laag pitje. 
Maar echte jeu de boules spelers geven nooit op en hebben vertrouwen in een goede afloop .
Ook verschillende leden hebben mij even gebeld, gewoon voor een praatje en een luisterend oor. 
Als voorzitter doet mij dat goed, Je mag me altijd bellen. Mijn telefoon hoeft voor jullie geen 
belemmering te zijn om een luisterend oor te bieden om even je hart uit te spreken, 
En als ik niet opneem dan bel ik je weer terug... 
Straks als deze virus is bedwongen hopen wij jullie weer te kunnen begroeten met een lach en een 
traan. En een mooie feestjevoor de leden te maken met ons 30 jaar jubileum . 
Namens het bestuur wil ik iedereen goede en liefdevolle paasdagen wensen. 
Het gaat u allen goed. 

Namens het Bestuur 
Jan de Vries, HPC voorzitter. 


