Landschapsvereniging “De Kringloop”
Corona en de Kringloop
Wanneer ik deze inleiding schrijf, leven we in een rare, bizarre en spannende tijd.
Het Corona-virus heeft ons de afstand maatschappij opgeleverd. Dat raakt iedereen
persoonlijk, maar het treft ook Landschapsvereniging De Kringloop. Hopelijk leest U
dit bericht in goede gezondheid.
Reeds eerder meldden wij dat alle activiteiten tot en met september geen doorgang
kon vinden.
Onlangs zijn we als bestuur, na maanden pauze, weer bij elkaar geweest: we
hebben gezellig vergaderd in de buitenlucht met in acht name van de afstand. Fijn
om elkaar weer te zien en bij te praten, maar ook om te beslissen hoe nu verder te
gaan in de komende maanden.
Na wikken en wegen, waarbij diverse opties ter discussie stonden, hebben we
moeten concluderen dat activiteiten door de afstandregel nog niet veilig te realiseren
zijn. Want veiligheid met betrekking tot Uw en onze gezondheid staat voorop, ook al
missen we als bestuur zeer de contacten en gesprekken met onze leden.
Een en ander betekent het volgende:
• alle geplande excursies, inclusief de paddenstoelencursus, gaan tot nader
orde niet door;
• de geplande lezingen voor 2020 zijn geannuleerd en de gastsprekers zijn
daarvan op de hoogte gesteld;
• ons jaarprogramma voor 2021 staat ook even in de ruststand, omdat we
eerst de verdere ontwikkelingen rondom Corona afwachten. In ieder geval
zullen we proberen een groot deel van de voor dit jaar geplande excursies te
laten terugkomen in 2021; voorts hebben degenen die voor 2020
voordrachten zouden houden, al hun medewerking toegezegd voor 2021.
Het bestuur zal in november weer bij elkaar komen om zich te beraden over de
maanden daarna. Raadpleeg daarom ook in de komende tijd onze website,
waarop eventuele wijzigingen of aankondigingen worden geplaatst. Uiteraard
kunt U bij twijfel altijd contact opnemen met het secretariaat of een van de andere
bestuursleden.
Op dit moment is het onduidelijk hoe alles zich in de komende maanden zal
ontwikkelen. Dat is gewoon afwachten, maar bij het schrijven van dit bericht is het
in ieder geval zomer, hopelijk met regelmatig neerslag, want het is nog steeds in veel
terreinen erbarmelijk droog. Maar de natuur zal zich toch op veel plaatsen in al zijn
pracht laten zien….
Ik moet in dit verband denken aan de kunstenaar Armando. Hij constateerde dat de
natuur onverstoorbaar is voor menselijk leed en beperkingen zoals veroorzaakt door
de Corona-perikelen. Bomen en struiken groeien door en de fauna gaat zijn gang.
Ook nu..
Deel Uw natuurervaringen met ons, schrijf over een leuke ontmoeting of
waarneming, al was het maar in Uw tuin of vanaf Uw balkon. Dat plaatsen we graag
in Observatie en op die wijze houden we contact met elkaar!
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Terwijl we niet weten hoe alles verder gaat, manifesteert de natuur zich: soms
confronterend, maar veelal troostend en relativerend, in ieder geval niet
sentimenteel. Of zoals Armando zelf zegt: “En trekt zich nergens wat van aan. Alleen
de wind kan de bladeren doen beven”. (Uit: “Ter Plekke” in “De straat en het
struikgewas, Amsterdam, 1988).
Blijf gezond, geniet in uw eentje of familieverband van Uw natuurervaringen en deel
ze met ons in Observatie!
namens het bestuur
Jan Hermans
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