Landschapsvereniging “De Kringloop”
Corona en de Kringloop
Beste leden van De Kringloop
Allereerst wens ik U en uw dierbaren namens het bestuur een gelukkig, maar
bovenal gezond 2021 toe. Alhoewel we ons nog steeds in een Corona-crisis
bevinden, gloort er hoop aan het einde van de tunnel. Vaccins zijn in aantocht en ik
hoop van harte dat na uitvoering van het geplande vaccinatieprogramma, er weer
een enigszins ‘normaal’ leven voor ons allen mogelijk is. Eind november 2020 zijn
we als bestuur weer bij elkaar geweest om ons te beraden op de situatie. Alle
berichtgeving volgend hebben we gezamenlijk moeten vaststellen dat er in de eerste
helft van 2021 nog geen activiteiten en bijeenkomsten mogelijk zijn. Wij hopen in
mei 2021, wanneer we als bestuur de situatie weer opnieuw zullen evalueren, dat er
een zodanige verbetering is opgetreden, dat we dan weer voorzichtig mogen gaan
hopen en nadenken over een activiteitenprogramma voor de tweede helft van 2021.
Onze jaarvergadering, die normaal in februari wordt gepland, schuiven we vanwege
de Corona-omstandigheden door naar de tweede helft van 2021. Jaarverslag en
financieel verslag over 2020 worden afgewerkt en gecontroleerd, zodat deze in de
jaarvergadering van 2021 geaccordeerd kunnen worden.
Ook als bestuur missen we enorm de contacten en het gezellig samenzijn met jullie
allen en we gaan ervan uit dat dit voor vele actieve leden niet anders zal zijn. Om toch
een vorm van contact te houden in deze moeilijke tijd, hebben we besloten om in
2021 een speciaal nummer van Observatie uit te brengen (het maart-aprilnummer).
In de afgelopen weken heeft de redactie daartoe verschillende leden benaderd met het
verzoek om iets te schrijven en te documenteren over het afgelopen, moeilijke jaar:
een leuke ontmoeting, waarneming, beleving tijdens een wandeling in de natuur of in
Uw tuin.
Het is fantastisch dat velen zo enthousiast op onze verzoeken gereageerd hebben.
Degenen die, dit al lezende, hun ervaring of belevenis ook graag gepubliceerd willen
zien, bieden wij deze uitgelezen kans. Ieders bijdrage is van harte welkom en de
redactie wil zo nodig daarbij gaarne assisteren en helpen om Uw ideeën concreet te
maken. We zijn er bovendien van overtuigd dat veel leden in creatief en kunstzinnig
opzicht, royaal bedeeld zijn. Neem per mail of telefoon contact op met een van de
redactieleden wanneer U aan onze special ‘voor en door leden van de Kringloop’ ook
een bijdrage wilt leveren.
Tenslotte, blijf gezond, trek erop uit, beleef Uw omgeving en geniet van de kleine
dingen. Juist in moeilijke tijden kan rust en een hernieuwde beleving van en in de
natuur je in balans houden. Er zijn dingen die je nu pas ziet omdat je er de tijd voor
neemt. Probeer zoals Haemin Sunim, een boeddhistische monnik, zegt, te ontdekken
dat er zich in iedereen een stille toeschouwer bevindt. Die stille waarnemer in jezelf
kun je ontdekken wanneer je de rust neemt om te observeren en waar te nemen in
het huidige moment. In de fundamentele stilte is die stille toeschouwer in ons getuige
van alles in en buiten ons. Geniet daarom van de kleine dingen en deel ze met ons.
Namens het bestuur Jan Hermans voorzitter
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