EEN AL BIJ AL POSITIEF JAARVERSLAG
Vermits wij een kleine bubbel zijn met slechts één kleindochter hebben we er niet
zoveel ongemak van ondervonden, enkel de eerste lockdown en het missen. Niet
echt contact met kleindochter te kunnen hebben, toch het moeilijkste om mee om te
gaan, vermoedelijk bij jullie ook wel? Kinderen & kleinkinderen?
Toch kan ik op een positieve manier terugblikken op 2021 er toch tal van leuke
dingen en momenten beleefd heb.
Een kleine greep uit de vele belevenissen:

In januari bezochten we de Kerstmarkt in Antwerpen en samen
met zus museum Plantin Moretus.

Februari - Midweek Landal Lommerbergen. Weliswaar alleen,
omdat mijn zus toen kanker had en niet meekon, ondertussen is
ze gelukkig OK. Als compensatie is mijn dochter met
kleindochter 1 dag gekomen.
Noemenswaard was het bezoek aan het missiehuis in Steyl
met zijn unieke vlinderverzameling en ongelooflijk prachtig
uitgestalde en uitgebreide fauna. Ook liep er toen een
tentoonstelling van kerststallen wereldwijd. Een aanrader als
bezoek, als je in die buurt bent.
Winterefteling.
Tevens was ik één van de gelukkigen die dankzij de cursus van
Davidsfonds "Lam Gods van Van Eyck" de tentoonstelling
in Gent nog heb kunnen bezoeken net voor corona toesloeg.
Met het boek van de tentoonstelling "Van Eyck een optische
revolutie" en ééntje aangeschaft op een lezing in Geel 2019
"Een wonderbaarlijke tuin. Flora op het Lam Gods" van Hilde
Van Crombrugge & Paul Van den Bremt , samen met de website
www.closertovaneyck.kikirpa.be voldoende om uren cultuur
en natuurplezier te beleven in coronatijden.
Maart/april/mei. Werd het iets stiller. De zorg voor een 90-jarige
nicht 's maandagsmiddag zorgde ervoor dat we voorzichtig

bleven en met de kinderen en kleindochter werd Messenger
ontdekt met de vele gekke maskerades, waar kleindochter toen
gek op was. Haar verjaardag hebben we toen wel niet kunnen
vieren. Ook het digitaliseren van fotoalbums en dia's werd
gestart. Ben nog steeds bezig op dit moment. Als fotografie één
van je hobby's is ben je daar nooit klaar mee. Kan er nog jaren
mee verder.

Juni Laatste week begin vakantie "Molenheide Helchteren".
Door corona moesten we tot 1 juli wel het zwembad missen,
maar hadden toch een leuke tijd samen. Het was er toen zalig
rustig, want na het weekend stonden praktisch alle huisjes leeg.
(foto op de fiets-wandelbrug van Pijnven)

Juli Start fietstocht "rondje Westerschelde" hier eerste tocht
Breskens-Terneuzen. Samen met zus, die reeds 20 jaar in
Bergen Op Zoom woont, ontdekten we het strandje aan de
Binnenschelde aldaar. Voordelen van corona om ook eens
dingen dichtbij huis te ontdekken.
Dagje Westkapelle met kleindochter en het laatste stukje
Noordzeekust België - Nederland fietsen werd afgerond op
Schouwen- Duiveland.

Augustus - Onze vakantieplek "Noirefontaine" sinds enkele
jaren. Hier wandeling met uitzicht op de Semois.

September bezoekje Planckendael met kleindochter waar we de
nieuwe geweldige waterpretattractie deel "Afrika" ontdekten en
het nieuwe apenverblijf.
Na o.a. Rupel en Westerschelde gefietst te hebben nu gestart
om Schelde verder al fietsend te volgen. Hier met mondmasker
op het veer Mariekerke - Moerzeke traject Bornem-MariekerkeTemse. Momenteel tot Wetteren geraakt.

Oktober/november - Een zeer bijzonder moment als ik bij mijn
90-jarige nicht een foto ontdek die zij kan identificeren als onze
grootmoeder langs vaderszijde. Na jarenlang opzoekingen in de
rijksarchieven toch bijzonder er ook een beeld bij geplaatst kan
worden. Verder dan Temse hebben haar grote
levensgebeurtenissen niet plaatsgehad. Misschien bezocht ze
ooit Antwerpen, maar zelfs dat is zeer onwaarschijnlijk in die tijd.
Nu reist iedereen de wereld rond en vindt het een grote
vrijheidsbeperking als dit door corona even "on hold" gezet dient
te worden alsof dit levensnoodzakelijk is.
December Net na Sinterklaas en gelukkig alvorens er een
lockdown in Nederland werd afgekondigd kon ik samen met zus,
broer en schoonzus nog een prachtige fietstocht in Bergen Op
Zoom rijden. Onze drank en hapjes stop werd gehouden aan de
uitzichttoren Pompejus aan fort Roovere. Dit werd ons alternatief
voor feestdagen en gelukkig net op tijd blijkbaar. Nederland
momenteel in lockdown tot minstens 19 januari.

Zo dit was een kleine greep uit een bizar jaar met toch héél wat plezante en
bijzondere momenten.
Hoop dat jullie er ook zo toch nog velen beleefd hebben waar jullie met plezier aan
kunnen terugdenken.
In onze familie gelukkig geen corona slachtoffers.
Greta Troubleyn

