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Valkenburg, 4 mei 2020
Beste sponsoren van onze vereniging,
“Ze mogen weer!” met deze drie pakkende woorden kopt Dagblad De Limburger op donderdag 30 april op zijn
voorpagina. Op de foto twee jonge voetballertjes strijdend om de bal. Het sporten van de jeugd tot 18 jaar mag
sinds 29 april weer buiten. Sportpark Oost heeft sinds zes weken zijn poorten weer voorzichtig geopend voor de
allerjongsten van onze club.
Een soortgelijke wederopstanding van talrijke bedrijfsactiviteiten zal voor veel ondernemers onder U nog niet
aan de orde zijn. Tjeetje, wat is ons allemaal overkomen sinds half maart. Heel veel zieke mensen, een tekort
aan ic-bedden, verlies van dierbaren en vrienden, geen handen drukken, veel handen wassen, niet naar buiten,
massale tijdelijke en hopelijk geen definitieve bedrijfssluitingen, lastige noodmaatregelen kabinet, een praktisch
leeg Centrum van Valkenburg. COVID-19, de Corona pandemie laat zware sporen achter.
Menig ondernemer is niet te benijden. Geknokt moet worden voor lijfsbehoud; een veel zwaardere strijd dan
onze eigen hoofdmacht Walram 1 in de derde klasse dit jaar. Corona bracht daarin een onverwachte wending; of
lijfsbehoud en redding voor ondernemend Valkenburg en zijn regio gehaald wordt, is nog maar de vraag.
Mede namens onze leden wensen wij u alle daadkracht en sterkte toe noodzakelijk voor deze bittere en
dramatische periode voor uw onderneming. De “terugkeer” zal heel zwaar zijn en nog vele vragen opwerpen in
het zogenaamde “nieuwe normaal” van de anderhalvemetersamenleving.
Heel langzaam starten weer extra winkels op, gaan enkele bedrijven al op een heel verantwoorde manier om
met de nieuwe ontvangst van klanten doch is het wachten nog op de kapper en de horeca. Valkenburg is niet
van deze tijd. Meivakantie, geen toeristen, geen dagjesmensen. Dit voelt wel allemaal heel erg vreemd! En heel
zwaar voor menig ondernemer.
Als vereniging leven we met u mee en wensen wij u alle sterkte om deze zwaarste naoorlogse crisis van ons
land te doorstaan. Veerkracht en uithoudingsvermogen wordt van u verwacht en wij hopen oprecht met u en al
onze sponsoren, dat kan worden volgehouden.
Heel veel sterkte. Blijf gezond! En hopelijk op korte termijn voor u een spoedig en succesvol bedrijfsherstel.
Het bestuur,
John Pisters, Roger Huntjens, Eugène Heijnen, Marcel Meijers, Rob Habets, René van Can en Jean Ramekers.
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