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Beste leden, 
 
 
We zijn in afwachting van de geboorte van het Kerstkind, maar boven alles zijn we in 
afwachting van het vaccin tegen Corona. Dat zal onze verlossing moeten zijn, een 
lichtpuntje in de duisternis. Terug naar het oude normaal. 
 
We hebben het afgelopen jaar weinig contact met elkaar kunnen hebben. We moesten 
ons beperken tot het maken van een fietstocht, een wandeling of zomaar  een praatje 
onderweg. Buitenlucht en bewegen is gezond, maar helaas is dat niet voor iedereen 
weggelegd. Dan ben je aangewezen op contact via telefoon, computer of tablet. Mogelijk 
haalt iemand voor je de boodschappen of komt de thuiszorg aan huis. Allemaal 
contactmomenten om niet helemaal geïsoleerd te blijven. 
 
Als bestuur hebben we sinds maart geen evenementen kunnen organiseren en ook ons 
“clubgebouw” Nesterlé moest regelmatig de deuren sluiten.  Dat hakt er bij velen wel in. 
We zijn als mens een sociaal wezen en bloeien op door contact met anderen. 
Samenkomen in klein verband was soms wel mogelijk, maar veel leden zijn uiterst 
voorzichtig en willen liever wachten tot het virus niet meer rondwaart.  
 
Bij het magazine Ons van deze maand biedt het bestuur u naast deze brief een kleine 
attentie aan. En omdat we dit jaar geen grote evenementen hebben kunnen organiseren, 
waar we een deel van de contributie aan konden besteden, heeft het bestuur besloten 
om een restitutie  van € 5,00 te verlenen. Dit bedrag zullen we verrekenen bij de incasso 
van  de contributie in januari 2021.  Deze restitutie geldt voor iedereen, die lid is in 2021 
en in 2020 contributie heeft betaald.  
 
In deze onzekere tijden weten we niet wat volgend jaar gaat brengen. Toch hebben we 
een folder gemaakt met een overzicht  van onze geplande activiteiten in 2021. Dit ter 
vervanging van het boekje, dat U ieder jaar van ons kreeg. Die folder is bijgevoegd. Wat 
hiervan door kan gaan hangt vooral af van de ruimte, die het coronavirus ons biedt. 
 
Allen, die door ziekte beperkt worden, wensen we beterschap, indien dat mogelijk is. 
Behoort u tot degenen die iemand moeten missen, dan hopen we, dat u de dagen toch in 
fijn gezelschap kunt doorbrengen. Het is moeilijk om een nieuw evenwicht te vinden, 
zeker in deze tijd wanneer juist nabijheid van uw naasten zo wenselijk is. Laten we in 
deze dagen een kaarsje aansteken voor elkaar, zodat we met elkaar verbonden blijven 
ook al kunnen we elkaar niet ontmoeten. 
 
Het bestuur wenst u fijne dagen en een goed en gezond 2021. 
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