
 
 
 Berkel-Enschot, 26 mei 2021 

 

                              
 

 

 

 

 

     We vliegen uit 

         om elkaar weer te kunnen ontmoeten. 
                              
 

 

 

 

 

 
 
Beste dames, lieve leden, 

In onze laatste brief van half januari 2021 wilden wij u graag bemoedigen goed door de 
coronaperiode te komen. Ook schreven wij hoe wij op een creatieve wijze zochten naar 
mogelijkheden om u een mooi programma te kunnen aanbieden. 

Allereerst hopen wij dat het met u allen nog goed gaat en dat u uw tweede vaccinatie al of 
bijna ontvangen heeft. Dat zal het dagelijkse leven een stuk makkelijker maken. 
Wij zijn als bestuur blij u te kunnen vertellen dat wij erin geslaagd zijn om in september een 
mooie enthousiaste doorstart te kunnen maken met onze vereniging. We hebben met veel 
plezier gewerkt aan een nieuw programmaboekje dat u in de eerste helft van juli zult 
ontvangen. Het is een zeer gevarieerd programma geworden, waarin kunst, literatuur, 
cultuur, natuur, filosofie en creativiteit u weer kunnen prikkelen en verwonderen. Na het 
schaarse contact via mail en telefoon gaat onze vereniging weer volop bruisen! 
 
U kunt weer vertrouwen op veilige bijeenkomsten, waar altijd de dan nog geldende 
coronamaatregelen nageleefd zullen worden. De RIVM voorspelt dat wij nog enige tijd alert 
zullen moeten blijven. De anderhalvemeter samenleving zal waarschijnlijk nog enige tijd bij 
ons zijn. Wij hebben als bestuur na overleg met betreffende organisaties besloten de 
filmcursus, het museumbezoek en de cultureel-historische uitstapjes níet in ons najaars-
programma op te nemen. Wij betreuren dat zeer, maar als bestuur kiezen wij voor veiligheid 
en voor de zekerheid om activiteiten door te kunnen laten gaan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om diezelfde redenen willen wij de ledenvergadering van oktober doorschuiven naar de 
periode rondom Kerst. De ALV zal dan een kort huishoudelijk gedeelte zijn bij aanvang van 
een sfeervolle avond. De avond zal in het teken staan van een prettig samenzijn met zo veel 
mogelijk leden. Wij hebben, onder voorbehoud, woensdag 15 december hiervoor 
gereserveerd. 
 
Komend half jaar zullen wij u steeds weer een week van tevoren per mail op de hoogte 
brengen of de activiteit wel of niet kan doorgaan. Mocht een activiteit onverhoopt 
geannuleerd moeten worden door een nieuwe coronamaatregel, dan volgt er een 
terugbetaling. Op onze website kunt u ook informatie over het programma en algemene 
zaken vinden. 
Met een voorzichtig vertrouwen op een verdere positieve ontwikkeling van de strijd tegen het 
virus geloven wij in een terugkeer naar het “normale” leven. 

U zou zich nu misschien kunnen afvragen wat de afgelopen periode voor u en uw naasten 
betekend heeft. Misschien rijst bij u de vraag, wat voor u wérkelijk van waarde was in het 
leven vóór corona en wat u uit deze periode blijvend bij u zou willen houden? Wat heeft de 
maatschappij hiervan geleerd en wat gaat de toekomst brengen? 

De Deense filosoof Kierkegaard (1813-1855) schreef: 

“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het dient 
voorwaarts te worden geleefd”. 

 
Wij weten dat deze afgelopen periode helaas ook tegenslag en verdriet heeft gebracht bij 
sommige van onze leden. Juist in deze moeilijke tijd is het heel jammer dat, door de 
beperkende coronamaatregelen, het contact bemoeilijkt werd om elkaar te steunen. We 
hopen dat u weer behoefte krijgt om de draad op te pakken en op zoek te gaan naar nieuwe 
prikkels en ervaringen. 
Hoe mooi is het dan dat het vrouwennetwerk, dat onze vereniging is, daar zo mooi in kan 
voorzien tijdens de vele activiteiten. 
 
Wij zien er naar uit u allen na de zomer weer te mogen begroeten. 
Voor de tussentijd wensen wij u een blijvende goede gezondheid en mooie zomerweken. 
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