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Beste leden, lieve dames, 
 
Graag wil ik u, mede namens het bestuur, informeren over de huidige stand van zaken wat betreft 
het wel of niet doorgaan van bepaalde activiteiten. 
 

Helaas heeft de grote toename van besmettingen van de omikronvariant en daarbij behorende 
maatregelen een grote invloed op ons programma. In het najaar waren wij als bestuur nog 
optimistisch en vol goede moed om u toch een voorjaarsprogramma aan te bieden. In het 
voorwoord in het programmaboekje was gelukkig al, uit voorzorg, aangegeven dat, indien er door 
de coronamaatregelen, een activiteit niet door kon gaan, u restitutie krijgt van het inschrijfgeld.   
Tot onze grote vreugde zien wij dat veel leden zich hebben ingeschreven voor ons programma. 
We hebben er allemaal samen veel behoefte aan en zin in om de draad weer op te pakken en 
gezellig met elkaar erop uit te gaan. Toch speelt corona ons weer parten en hebben wij een 
aantal activiteiten moeten afzeggen in de hoop dat wij daarvan alsnog op een later tijdstip kunnen 
genieten. Alle deelnemers zijn hierover geïnformeerd. 
 

Ook hebben we helaas moeten besluiten om het (eerste) uitstapje van de Cultuurhistorische 
groep in maart te annuleren: het is nu nog niet verantwoord is om met zoveel leden samen in de 
bus te zitten en de hele dag op pad te zijn. Het is dan onmogelijk om de anderhalve meter 
maatregel te handhaven. 
Voor de vrijdaggroep (excursie op 22 april) zijn nog plaatsen beschikbaar. Mocht u hiervoor 
interesse hebben dan kunt u zich opgeven via de e-mail: cora@kvgberkelenschot.nl. 
 

We zijn erin geslaagd om een aantal activiteiten door te schuiven naar een later tijdstip. We zijn 
nog bezig om te kijken wat er mogelijk is om de filmcursus op een later tijdstip door te kunnen 
laten gaan. Probleem is het grote aantal inschrijvingen en de beperkte plaatsen in de bioscoop 
door de nu geldende maatregelen. Gelukkig zijn Hatha Yoga en Tekenen & Schilderen weer 
opgestart. 
Doordat Ons Koningsoord weer open is, kunnen ook de cursussen weer doorgaan, mits er niet 
meer dan 25 deelnemers zijn. De gemiste lessen worden op een later tijdstip ingehaald. 
Door het grote aantal inschrijvingen voor de lezing “Vrouwenhart in nieuw perspectief” (88) op 17 
maart is er een grote wachtlijst ontstaan. Onder normale omstandigheden zouden alle 
inschrijvingen gehonoreerd kunnen worden, maar op dit moment mogen er maar 25 mensen in 
de Kapittelzaal aanwezig zijn vanwege de anderhalvemeter maatregel. Er is opnieuw contact 
geweest met dr. Widdershoven om de situatie uit te leggen. Hij is, ondanks zijn drukke agenda, 
bereid om 31 maart de lezing nog een keer te geven. Dat is heel fijn, maar als er dan nog steeds 
niet meer dan 25 mensen in de zaal mogen, is er nog altijd een grote wachtlijst. Het is heel 
vervelend voor ons allen, omdat het heel onzeker is hoe de situatie dan zal zijn. Als we 31 maart 
met 50 personen in de zaal mogen is het probleem opgelost. 
 

We kunnen alleen maar duimen dat de situatie gunstig zal veranderen! Voor de andere 
programmaonderdelen is het nog te vroeg om maatregelen te nemen of u daarover te informeren. 
 

Hopelijk is het u na lezing van deze mail duidelijk wat de situatie op dit moment is en waar wij als 
vereniging en als bestuur mee te maken hebben. We doen er alles aan om ons programma zo 
goed mogelijk, op een verantwoorde en veilige manier, met inachtneming van de geldende 
corona-maatregelen, door te kunnen laten gaan. Zodra wij meer informatie hebben zullen wij u zo 
snel mogelijk informeren.  
Mocht u vragen of suggesties hebben dan kunt u mij altijd mailen (ria@kvgberkelenschot.nl). 
 

Zoals Daniel van Santvoort, Nederlandse abt van de trappisten van Caldey Island, al schreef: 
 

“Niets gaat verloren, niets is tevergeefs, alles komt goed”. 
 

Mede namens het bestuur spreek ik de hoop uit dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten, ook 
al duurt het langer dan we gehoopt hadden. 
 

Ria Miedema-Kennis, 
voorzitter 
1 februari 2022 
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