April 2021

Het valt tegen...
dat de tegenmaatregelen nog zo weinig hebben kunnen verbeteren. Alleen 's avonds een uurtje later voordat we
weer terug in het eigen woonverblijf moeten zijn. Nog steeds dus geen Nivonactiviteiten mogelijk. Geen kans om
elkaar te ontmoeten en een lezing of iets anders bij te wonen. Met een groep op pad kan nog niet, dus voorlopig
geen dagje uit, wat altijd zo gezellig was en waarbij zoveel moois te zien was. Geen Banjaert koffiezondag met een
muzikaal onthaal en misschien een wandeling naar strand of duinen. Allemaal heel jammer.
Maar we moeten niet bij de pakken neerzitten en we blijven hopen op betere tijden. We blijven ook plannen ma‐
ken. Al is het niet zo handig dat live vergaderen met het bestuur niet kan: met slechts één persoon op bezoek zoals
de regels voorschrijven. Maar via mail en telefoon kan ook heel wat geregeld worden. Gelukkig mogen de Nivon‐
huizen weer  ook al is dat op beperkte schaal  gasten ontvangen. En dan moet er dus op Banjaert toch wat onder‐
houd gepleegd, gepoetst en gerepareerd worden. Met een beperkte werkgroep is er toch het nodige gepresteerd. Ook
de camping kan weer open en vele vaste kampeerders konden hun caravan of tent alweer neerzetten. Dat geeft ons
toch hoop op betere tijden en nieuwe kansen.
Voor ons  Peter en Erna Wilffert  breken er ook andere tijden aan. Na 59 jaar wonen op een fijn plekje aan de
Frankrijklaan gaan we verhuizen naar een aanleunwoning  een makkelijker te bewonen appartement zonder tuinpe‐
rikelen maar wel naast een mooi Reinaldapark  bij het Reinaldahuis ook vlakbij in Haarlem!! En onze Nivonvrien‐
den wil ik vast ons nieuwe adres melden waar we vanaf 15 april te bereiken zijn. We hopen er nog een fijne tijd te
hebben en van daaruit het Nivongebeuren nog steeds met elkaar in gezondheid mee te kunnen maken.
Ons nieuwe adres is: Leonard Springerlaan 229, 2033 SR Haarlem.

Erna

Bestuurszaken
Er zijn er op dit moment geen nieuwe activiteiten te melden.
Het bestuur is ook niet bijeen geweest en al ons overleg is telefonisch of per email gebeurd.
Hieronder vindt u de thema's van dit overleg.
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We geven de moed niet op!
We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
Als er mogelijkheden zijn plannen we tussen nu en eind mei nog een jaarvergadering.
Dit hoeft niet per se de derde woensdag van de maand te zijn; een andere dag dan woensdag is ook goed.
We zullen iedereen hiervan op de hoogte houden, eventueel met extra nieuwsbrieven en Info’s.
Als dit allemaal niet lukt, plannen we de jaarvergadering in september.
We blijven iedere maand een digitale Nivonette rondsturen.
Kortom: we geven de moed niet op!

Het is fijn dat we er, ondanks de Corona, in de afgelopen periode weer nieuwe leden bij hebben gekregen. Allemaal
van harte welkom.
Blijf gezond. Hopelijk kunnen we binnenkort weer bij elkaar komen.

Het bestuur

