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Beste Femma-leden,
Omdat de overheid verspreiding
van het coronavirus zo veel
mogelijk wil beperken, heeft ze
gevraagd dat verenigingen al hun
activiteiten stopzetten.
Dat hebben wij dan ook gedaan.
We verwachten dat er in april nog steeds strikte regels zullen gelden voor
samenkomsten en verplaatsingen, dus worden de kenvergaderingen en
onze lopende reeksen Fit-Mix en Dansen zeker al geannuleerd tot en met
19 april.
Daarna is het afwachten of Dansen, Onderonsje, Yoga, Bloemschikken en
BBB later in de maand kunnen doorgaan.
De verantwoordelijken van deze activiteiten zullen jullie daar tijdig van op
de hoogte brengen.
Voor onze uitstap naar kasteel Lavaux-Saint-Anne en mosterdfabriek
Bister hopen we dat we op 9 april aan de deelnemers kunnen melden of
die geannuleerd of uitgesteld wordt.

Overzicht van geplande activiteiten voor mei en juni

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Mei
4 Dansen
5 Yoga
6 Fit-Mix
11 BBB
12 Yoga
13 Fit-Mix
14 Huisbrandolie
18 Dansen
18 Onderonsje
19 Yoga
25 BBB
26 Yoga
27 Fit-Mix
28 Bloemschikken

Dinsdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Maandag

Juni
2 Yoga
3 Fit-Mix
8 BBB
9 Yoga
10 Fit-Mix
15 Dansen
15 Onderonsje
16 Yoga
17 Fit-Mix
18 Bloemschikken
22 BBB
24 Fit-Mix
29 Dansen

Hierna een vertaling van het prachtig, ontroerend gedicht
"La primavera non lo sapeva” geschreven door de Italiaanse Irene Vella.

MAAR DE LENTE WIST HET NIET
Het was 11 maart 2020,
de straten waren leeg,
de winkels waren dicht en de mensen bleven thuis
Maar de lente wist daar niets van
De bloemen bleven opengaan en de zon bleef stralen
De zwaluwen keerden terug en de hemel kleurde rood en blauw
’s Ochtends werd het brooddeeg gekneed
en de tulbandcake werd in de oven geschoven
Het werd steeds later donker en ’s ochtends kwam het licht vroeg binnen
door de ramen die op een kier stonden

Het was 11 maart 2020, de jongeren studeerden online
En 's middags wachtte onvermijdelijk een dek kaarten
Het was het jaar waarin je alleen naar buiten mocht
om boodschappen te doen
Al gauw ging alles dicht, ook de kantoren
Het leger begon alle uitgangen en landsgrenzen te bewaken
Want er was niet genoeg plaats voor iedereen in de ziekenhuizen
De mensen werden ziek
Maar de lente wist het niet en de scheuten bleven uitlopen
Het was 11 maart 2020 toen iedereen in quarantaine werd geplaatst
Grootouders, gezinnen en jongeren
Toen werd de angst echt
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit
Maar de lente wist het niet en de rozen bloeiden opnieuw
We herontdekten het plezier van samen te eten
Van te schrijven en de verbeelding vrij te laten
Van te lezen en mee te vliegen met je verbeelding
Er waren er die een nieuwe taal leerden
Die begonnen te studeren voor het ontbrekende examen
om het diploma te halen
Die begrepen hoe je echt lief kan hebben, los van het leven
Die onwetendheid niet langer voor lief namen
Die hun kantoor sloten
en een taverne openden met slechts acht zitplaatsen
Die hun vriendin verlieten om hun liefde
voor hun beste vriend van de daken te schreeuwen
Die dokters werden om iedereen te helpen
die hen de volgende dag nodig had
Het was het jaar waarin men inzag hoe belangrijk een goede gezondheid
en oprechte genegenheid zijn
Het jaar waarin de wereld leek stil te staan
en de economie te gronde ging
Maar de lente wist het niet en de bloesems werden vruchten

En toen kwam de dag van de bevrijding
We zaten voor de tv en de eerste minister zei dat de noodtoestand
ten einde was en dat het virus overwonnen was
Dat alle Italianen samen gewonnen hadden
En toen gingen we de straat op
Met tranen in onze ogen
Zonder mondmaskers en handschoenen
We omhelsden onze buurman alsof het onze broer was
Dat was het moment waarop de zomer aanbrak
Omdat de lente het niet wist
En hij daar was gebleven
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente van niets wist
En hij leerde iedereen
De kracht van het leven.
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