November 2020

Bestuurszaken
We hadden gedacht dat we inmiddels van het coronavirus verlost zouden zijn, maar niets is minder waar. Als ik dit
schrijf, zitten we midden in de tweede golf en loopt het aantal besmette mensen nog steeds op. We hebben voor uw
veiligheid en de onze dan ook moeten besluiten om de lezing over de vier vrouwen van Willem van Oranje te laten
vervallen. De situatie in onze regio is namelijk zeer ernstig. Het bestuur houdt de ontwikkeling van de besmettings‐
graad nauwkeurig bij en pas als de situatie wat normaler is geworden, laten we de geplande avonden doorgaan.
Het bestuur heeft ook gemeend er verstandig aan te doen om de lezing van 18 november over het OerIJ ook af te
blazen omdat de situatie nog steeds zeer ernstig is.
Gelukkig kunnen we nu alle leden makkelijk bereiken via de Nieuwsbrief, en een enkeling via een ‘vriendelijke
koerier’ . Bovendien kunnen wij de leden, omdat u verplicht bent u aan te melden, prima bereiken om het laatste
nieuws door te geven.
Inmiddels heeft het hoofdbestuur ons voorzien van een piekfijne nieuwe ledenlijst, die helemaal uptodate is ge‐
maakt en waarop we maar liefst 20 (twintig!!!) nieuwe leden aantreffen. We heten deze mensen van harte welkom
en hopen ze bij de afdelingsactiviteiten in levenden lijve te mogen ontmoeten.
Het hoofdbestuur heeft ons inmiddels ook blij gemaakt met de jaarlijkse bijdrage zodat het geld geen belemmering
vormt voor het organiseren van activiteiten. Want plannen blijven we maken ondanks alles.
Inmiddels is de allerlaatste papieren Nivonette van de persen gerold. Met heel veel dank aan eenieder die hieraan
zijn medewerking heeft verleend. Zij krijgen nog een fijne attentie tegen het einde van het jaar.
In De Toorts en berichten van andere afdelingen zien we dat er nog steeds plannen zijn voor het organiseren van
cursussen, vakanties en afdelingsbijeenkomsten. Eens zullen we de activiteiten weer kunnen oppakken.
Tot zover de ontwikkelingen binnen en buiten onze afdeling.
In ieder geval graag tot ziens en blijf gezond.
Erna

Dansdagen 2021
Na heel lang wikken en wegen hebben we ook de dansdagen in februari geannuleerd. We hebben gezocht naar an‐
dere oplossingen zoals het verzetten van het dansen naar andere zalen maar dat bleek allemaal niet haalbaar. Intus‐
sen is iedereen op de hoogte gebracht en is er in de geplande week in februari nu geheel vrij en verzorgd genieten
gepland. Een aantal dansers heeft hier inmiddels op ingeschreven en misschien is het ook iets voor jullie. Er wordt
lekker voor je gekookt en je kunt je heerlijk buiten uitleven. Gezellig met elkaar (misschien nog op afstand) bij‐
kletsen en je weet het: de bedden zijn goed. Zo gauw de prijs bekend is, zal ik er in een volgende Nivonette meer
over vertellen maar als je nu al interesse hebt, mag je me beslist even bellen. (Tel. 0251 657 065 )
Blijf gezond, bijt nog even door en kijk om naar de ander.
Hartelijke groet van Ellen

