
Nieuwsbrief voor alle lavaleden - 30 maart 2020 

Wij nemen aan dat niemand van ons een oorlog heeft meegemaakt maar dit lijkt er een beetje op. 

Nooit verwacht dat ons zo iets zou overkomen en dat zulke harde maatregelen getroffen moeten 

worden. Er komt geen lentefeest, we mogen niet in groep wandelen of fietsen, er is geen praatcafé, 

de danslessen zijn geannuleerd en alle theatervoorstellingen zijn afgelast. Het bezoek aan Zichem is 

uitgesteld en het fietsweekend van mei is geannuleerd. De maatregelen van de regering tegen het 

nieuwe coronavirus zijn verlengd tot 19 april maar het is zo goed als zeker dat die daarna zullen 

verlengd worden tot begin mei. En wat daarna? 

We hebben dan ook geen programma gemaakt voor de maand mei. Er zal dus volgend weekend geen 

programma uitgedeeld worden en er zullen geen programma’s verstuurd worden per post of via e-

mail. Toch willen we in contact blijven met onze leden, vandaar deze nieuwsbrief. 

Niemand weet of de activiteiten die gepland waren voor de maand mei en daarna zullen kunnen 

doorgaan. Zodra wij vernemen dat er opnieuw activiteiten mogen georganiseerd worden zal Anita 

contact opnemen met de leden die zich als contactpersoon hebben opgegeven. 

Voor de activiteiten waarvoor leden reeds betaald hebben zal bekeken worden of het gaat om uitstel 

of afstel. Bij uitstel blijven de betalingen geldig. Bij definitieve afgelasting zullen de leden hun geld 

terugkrijgen. Dit is reeds gebeurd voor het lentefeest, voor de danslessen, voor de lessen bachata en 

ook voor één concert in CCH.  

Voor onze leden die alleen zijn is dit zeer zwaar, zij missen nu elk sociaal contact en dat hebben wij 

allemaal dringend nodig. Het bestuur is met iedereen van jullie begaan en wij vergeten u niet. 

Wij wensen jullie nog veel sterkte, hou de moed erin en we willen deze nieuwsbrief afsluiten met een 

positieve boodschap: 

Hoe meer afstand wij houden, hoe dichter wij tot elkaar komen 

Hoe langer wij volhouden, hoe korter wij tot elkaar komen 

Hoe harder wij zijn voor onszelf,  hoe zachter wij zijn voor iedereen 

Het is een tijd van tegenstrijdigheden en een tijd van strijden tegen het heden. 

Vriendelijke groeten van het bestuur van Lava 


