Maart 2021

'T IS HOP OF DROP
Het is alles of niks. Voorlopig is het nog niks. Nog steeds kunnen we elkaar niet zien. Geen bijeenkomsten zijn er
mogelijk met de huidige regels. En dan krijg je nog een weekje echt winter, waarin het slecht reizen is. Onze auto
stond een week stil omdat op het kleine parallelweggetje niet geruimd werd en er wel veel sneeuw op was ge‐
stoven. Maar dit barre winterweer was aangekondigd. We konden ons erop voorbereiden door extra inkopen te
doen net zoals velen. Dus zaten we warmpjes binnen en konden we in het begin onze besneeuwde tuin bewonde‐
ren. Toch prachtig dit weer eens te kunnen zien. En na een weekje flink vriezen konden velen genieten van schaat‐
sen op natuurijs door de velden. Zo hoort het toch ook af en toe. Maar wat was het ook snel weer verdwenen bij
zo'n 15 graden en met regen. En nu lijkt het wel lente en zitten we in de zon te genieten van alles wat gaat groeien
en bloeien. Van drop naar hop dus. Laten we hopen dat de Coronacijfertjes en de vaccins steeds meer mogelijk
maken (de eerste prik hebben we net gehad). Dat Banjaert weer open mag en gasten kan ontvangen. Jammer ge‐
noeg nog niet in maart, zodat we de koffieochtend ook nog moeten schrappen, we hopen toch elkaar dit najaar dan
wellicht in Banjaert op de koffie te zien. Lees de nieuwsbrief, die je op de hoogte blijft houden. Blijf gezond zodat
je er hop... weer bij kunt zijn.
Tot ziens ERNA

Bestuursoverleg
Op 23 februari zaten alle bestuursleden thuis weer voor de buis te wachten op wat er ging komen. Voordat Mark
Rutte en Hugo de Jonge nog maar iets hadden gezegd, had Xander van der Wulp al een heleboel verklapt. Flauw hoor!
Maar nadat Mark en Hugo hun zegje hadden gedaan, wisten we het eigenlijk allemaal al. Ook de lezing van maart
kan niet door gaan.
Op 24 februari heeft het bestuur weer gebeld en geemaild. (Voor digitaal vergaderen is het gehele bestuur nog niet
uitgerust.) Conclusie: een lezing op 17 maart is niet reëel.
En toch geeft het bestuur het niet op. De koffiezondag van 28 maart wordt door ons bestuur georganiseerd. Alles is
geregeld. Daar gaan we voor. Het is triest, maar op zaterdag 27 februari komt dan het telefoontje met de medede‐
ling dat de koffiezondag niet door kan gaan. Het Centraal Bestuur in Amsterdam heeft besloten dat er tot minstens
eind april geen groepen mogen komen in de Natuurvriendenhuizen. Een duidelijke en ook begrijpelijke beslissing,
maar toch…
Dus een paar keer diep ademhalen en dan maar wachten tot de persconferentie van half maart. En we zetten ge‐
woon bij Xander van der Wulp het geluid uit.
En misschien kan het bestuur weer eens met zijn vieren vergaderen. Dat zou fijn zijn.
Weer gewoon pratend met elkaar de zaken regelen voor de avondbijeenkomst in april. En overleggen hoe alles ver‐
der moet met de afdeling.
Het bestuur gaat gewoon door want jullie komen toch allemaal weer zodra het veilig kan?

