
De kerstcommissie heeft er ook voor gezorgd dat er bij 
de leden nog een kleine attentie in de bus komt. Fijn dat 
ze (Geja, Annie, Kathleen, Grietje) dit zo regelen. 
'Licht in de duisternis': We hebben het allemaal wel nodig
in deze tijd.

Wat fijn is het ook om te horen dat de Bazuin (zo het nu 
lijkt) toch rondgaat op 23 december om een aantal 
kerstliederen in de buurt te spelen.

Contributie
In de jaarvergadering is besloten dat wij niet meer bij 
iedereen aan de deur komen  om de contributie op te 
halen, maar de leden krijgen een kaartje in de bus om het 
kleine bedrag van 10 euro over te maken. 
Kunt u dat voor 1 jan. 2021 overmaken? Dat kan naar 
NL92 RABO 0301846200 ovv. contributie 2020. Alvast 
hartelijk dank.

Wat kan in 2021?
Vieren we volgend jaar het jubileum van De Bazuin? 
Kunnen we gewoon een jaarvergadering houden? 
Veel vragen, nog geen antwoorden. We willen u op de 
hoogte houden, ook via onze website.
Nieuwjaarsborrel van de buurt bij Geertien: het kan 
helaas ook niet. We hopen toch dat we elkaar op afstand 
het goede toe kunnen wensen voor 2021.

Namens het bestuur mag ik u allen hele 'Goede 
kerstdagen en jaarwisseling' toewensen, anders dan 
andere jaren, maar gezelligheid moet je soms zelf maken.
Alle goeds en gezondheid toegewenst voor 2021.

Tineke Ploer (vz)
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2020: een wel heel bijzonder jaar

Aan het eind van het jaar kijk je altijd even terug: 
‘Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal 
georganiseerd en hoe gaan we verder?’. 
Het was wel een heel bijzonder jaar voor iedereen: 
'Corona tijd', niets kunnen en mogen organiseren, zeer 
beperkte contacten. Alleen de Nieuwjaarsborrel en de 
jaarvergadering konden we dit jaar daadwerkelijk 
meemaken. 

Zomer en winter 2020
In de zomertijd werd er in onze omgeving volop 
genoten. Veel mensen die fietsend, wandelend en 
varend door onze omgeving gingen. Volgens mij is het
de laatste jaren nog nooit zo druk op het water 
geweest.

En dan nu de wintertijd: Iedereen probeert op zijn 
eigen creatieve manier ook hier mee om te gaan of zelf
oplossingen te vinden voor dingen die nog wel kunnen
maar dan op een andere manier. En vooral in deze 
donkere tijd, proberen we het wat gezelliger, lichter in 
en om het huis te maken. Als we rondkijken zien we 
dat er al heel wat lampjes hangen. 

Het bestuur is na de jaarvergadering nog één keer op 
gepaste afstand bij elkaar geweest om enkele dingen te
bespreken. De  redactie van de Waeterproat is niet bij 
elkaar op bezoek geweest om de voorbereidingen te 
bespreken voor deze uitgave, maar gelukkig hebben 
we tegenwoordig wel de middelen om contacten te 
maken en zo elkaar te spreken en te overleggen.

We kunnen het nog niet, we kunnen en mogen niets 
organiseren. Geen gezellig 'Uurtje bij het vuurtje', als 
de kerstlampjes gaan branden in de kerstboom. 
Gelukkig hebben we wel een actieve kerstcommissie 
die de schouders eronder zet en samen met enkele 
vrijwilligers er toch voor zorgt dat er vanaf 12 
december weer een kerstboom met lampjes bij de 
Scheerebrug staat.
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