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Lezing in januari
Naar aanleiding van de persconferentie op 18 december 2021 heeft het bestuur besloten om in de maand januari geen 
lezing te houden.
We kijken of het mogelijk is om de  afgelaste lezingen van november en januari in mei en juni in te halen.

Bestuurszaken
Op de persconferentie van 26 november werd het bestuur geconfronteerd met het feit dat alle culturele evenementen 
om 17.00 uur moesten sluiten. Dit betekende dat de lezing op woensdagavond 15 december niet door kon gaan. El‐
len Bodewes ging, na overleg met de overige bestuursleden, meteen aan de slag om te kijken of de lezing naar de 
middag kon worden verplaatst.
Voor Wim Zondag, de spreker van de lezing, was het geen probleem. In de zaal van Tropica was ook plek. Alleen 
Anneke Visser, onze steun en toeverlaat voor de verzorging van koffie en thee, was verhinderd. Anneke Holwerda 
kon wel aanwezig zijn en gelukkig boden Ida Hoogeland en Annemarie Broek meteen aan om mee te helpen. Zo was 
alles in kannen en kruiken om de lezing op de middag door te laten gaan. 
Helaas waren tijdens de bestuursvergadering bij Erna Wilffert thuis  Erna en Peter al besmet met corona. Dit kwam  
pas een dag later aan het licht. Ellen werd ook besmet en alleen Jan Dekker ontkwam aan het virus. Uiteindelijk kon 
de lezing wel doorgaan, maar er moest wel een heleboel geregeld worden.
Eind januari hoopt het bestuur weer in een gezonde samenstelling te kunnen vergaderen. Dan zal alles nog eens goed 
geëvalueerd worden en, na uw mening gehoord te hebben over het eventueel verschuiven van de lezingen naar de 
middag, kunnen resulteren in een nieuwe reeks lezingen.

'T is bijna voorbij… dit vreemde jaar
Helaas moest er weer veel veranderd worden door de coronaregels. De jaarvergadering, normaal in maart, hebben we 
moeten uitstellen tot juni. We moesten aan de slag om uitstel of annulering van activiteiten te melden. Belangstellen‐
de moesten zich vooraf aanmelden om te voorkomen dat er teveel mensen zouden komen én om iedereen te kunnen 
berichten als de activiteit zou worden afgelast. Maar ook om om eventuele coronabesmettingen te kunnen traceren. 
Helaas is corona ook toegeslagen bij enkele van onze leden. Gelukkig zijn Anneke en Roel en Jan Z. weer  nog wel 
vermoeid  bij de enkele bijeenkomsten aanwezig geweest. Ook Ellen, Kier, Ida, Rob Erna en Peter werden  aan het 
einde van dit jaar toch nog door het virus getroffen maar konden thuis uitzieken. We moeten voorzichtig blijven. Ge‐
lukkig worden Tropica en Banjaert speciaal ingericht voor de noodzakelijke 1,5 m afstand. In Banjaert kon een van 
de koffiecontactdagen doorgaan. Het was heel fijn zo'n 60 medeleden te ontmoeten en te genieten van een Cajun
muziekprogramma van Kantado Festivalo. Een feestje!
In juni kon de jaarvergadering in Tropica gewoon doorgaan. In september hadden we een vrolijke lezing over hoed‐
jes; in oktober een verhaal van vliegerfotografie voor Zaanstad en OerIJ Atlas. Tot slot werd in december "het ont‐
staan van Nederland" verplaatst naar de woensdagmiddag. Want om 5 uur moest alles dicht. Twintig mensen hadden 
zich aangemeld, waarvan er 13 uiteindelijk kwamen opdagen.  Genoten van een interessant verhaal. Veel aanwezigen 
vonden de activiteit op de middag juist heel prettig. Misschien een idee voor het komende seizoen? Het bestuur gaat 
dit verder  bekijken en peilen (zie verderop in dit nummer) wat de wensen van de leden zijn. Zo blijven we toch maar 
plannen maken. 
Bijna iedereen is momenteel digitaal te bereiken en slechts een zestal nieuwsbrieven wordt nog op papier bezorgd. 
Dit is ook nog beter voor het milieu. Daaraan te werken is ook landelijk een item. Zie de Wintertoorts met on‐
derwerpen als "leven zonder afval", repaircafé en "beter milieu begint bij jezelf".  In deze winteruitgave zijn ook de 
zomerreizen en activiteiten bij huizen en afdelingen t/m maart vermeld. Hopelijk kunnen deze leuke plannen  door‐
gaan. 

En nu is dus het jaar al om. We blijven plannen maken ook nu we maar twee mensen mogen ontvangen. We blijven 
hopen op betere tijden. Door alle onzekerheden wordt de januaribijeenkomst niet gehouden (helaas geen oliebollen). 
Maar we hopen elkaar toch weer vaak te kunnen ontmoeten. 
Ik sluit af met de wensen voor een goede en plezierige jaarwisseling en een heel goed, gezond 2022. 
Erna Wilffert


