Nieuwsbrief Vereniging Westenschouwens Welvaren
Woensdag 29 april
Aan alle leden,
Op 15 maart ging in Nederland alles op slot. Dat is al bijna 7 weken geleden. Daar bovenop
werd er een noodverordening van kracht van de Veiligheidsregio Zeeland. Het resultaat was
een ongekende stilte voor de tijd van het jaar. Er is nu op bescheiden schaal enig licht aan de
horizon. De basisscholen gaan weer beginnen op 11 mei. Er mag ook weer gesport worden
door kinderen.
De veiligheidsregio Zeeland heeft op woensdag, 29 april, het navolgende bekend gemaakt:
Begin citaat:
“Overnachten in tweede woningen en ‘verblijf’
Nachtverblijf in een tweede woning is weer toegestaan door de eigenaar, eventueel vergezeld
door zijn of haar directe gezinsleden. Dit geldt ook voor vaste standplaatsen,
strandslaaphuisjes en jachten. Steeds geldt dat deze accommodaties eigen sanitaire
voorzieningen moeten hebben. Welke regels voor sanitair en eigen gebruik gelden is specifiek
vastgesteld (www.zeelandveilig.nl/coronavirus). Over het wel of niet toestaan van het gebruik
van strandcabines (daghokjes) wordt volgende week vrijdag (8 mei) een besluit genomen.”
Einde citaat uit website veiligheidsregio
Allereerst hopen wij natuurlijk dat iedereen de crisis heelhuids gaat doorkomen. Wij hebben
als bestuur tot nu toe gelukkig geen signalen gekregen over leden die besmet of erger zijn
opgenomen in het ziekenhuis. Mocht dit wel zo zijn dan wensen wij hen sterkte en
beterschap.
Het zijn vreemde tijden in een met zon overgoten land, waarin de stilte op de meest
onverwachte en verwachte momenten over je heen komt. De natuur is daardoor sterker
aanwezig , is er heel gewoon, alsof er niets aan de hand is. Wij verwonderen ons er dagelijks
over.
Voor onze vereniging betekende dit alle activiteiten en bijeenkomsten werden gecanceld
dan wel de voorbereidingen daarop werden opgeschort. En het ziet er naar uit dat veel van
de voorgenomen activiteiten dit jaar niet kunnen worden uitgevoerd. Dat brengt ons op de
vraag welke activiteiten wij wel zouden kunnen organiseren.
Een eerste idee werd door een lid aangereikt. De indruk bestaat dat iedereen thuiswerk
aangepakt heeft wat was blijven liggen of wat in het voorjaar al op de rol stond. De tuin en
alles daarom heen staat duidelijk nummer 1. Wellicht bestaat er behoefte aan het via een
digitale markt uitwisselen van plantjes of kiemplantjes. U kunt een vraag daarnaar of aanbod
daarvan melden op ons emailadres: info@westenschouwenswelvaren.nl
Binnen Westenschouwens Welvaren lijkt zeker aandacht voor de medemens gewenst. Alles
wat je kunt doen om mensen betrokken te houden en waar mogelijk ook hulp aan te bieden
is goed. Daarom willen wij onze leden verzoeken te reageren op een aantal vragen. Daarmee
ontstaat een gedeeld zicht op hoe wij met zijn allen door de crisis heenkomen.

Dergelijke schriftelijke interviews kunnen leuk en verbindend zijn en kunnen wellicht tot
acties leiden.
Het gaat om de volgende vragen:
1. Heeft u in welke vorm dan ook hulp nodig?
2. Zo ja in welke vorm?
3. Hoe heeft u, nu menselijke activiteiten buiten tot een minimum zijn beperkt, de
overweldigende stilte ervaren?
4. Heeft u suggesties voor activiteiten van de vereniging die binnen de RIVM-normen
kunnen worden uitgevoerd?
5. Wat zijn naar uw verwachting de belangrijkste veranderingen die ons na de crisis te
wachten staan?
U kunt de antwoorden op deze vragen of een deel daarvan of een andere beschouwing
sturen aan info@westenschouwenswelvaren.nl . Wij zullen ze dan bundelen en publiceren
op de website.

Wij vragen u nadrukkelijk ook om ideeën naar voren te brengen. Wij willen dan bezien of we
die kunnen realiseren. Uiteraard vragen we dan ook via mail of website eerst of daar
voldoende belangstelling voor is. De communicatie zal bijna geheel plaats gaan vinden via
email (nieuwsbrief) en de website van de vereniging.
We zien graag uw reacties tegemoet. Alle reacties zullen we ook op de website zetten.
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