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Hallo iedereen!
Wat vliegt de tijd hè, tenminste dat ervaren wij. Voor je het weet zit je alweer in een nieuw 
jaar en is die rottige coronapandemie nog niet voorbij.

Desondanks wensen we iedereen de beste wensen voor 2021 en dat in dit jaar dan einde-
lijk die pandemie onder controle komt.
Met feestdagen zal het besef erger zijn geweest om het gemis van onze familieleden, 
vriendinnen en vrienden die niet meer bij ons zijn. Wij wensen hen die het afgelopen jaar 
een geliefde of een geliefd persoon hebben verloren veel sterkte toe.

Het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ is ondertussen voor velen het nieuwe abnormaal als 
we terug kijken hoe luxe we het eigenlijk hadden voor de pandemie. Of deze veranderen-
de maatschappij een verbetering is moet de toekomst nog uitwijzen, voorlopig ziet het er 
niet rooskleurig. Een ding lijkt zeker, zoals het ‘vroeger’ was zal het voorlopig niet meer 
worden. Zorg goed voor elkaar, we hebben elkaar meer nodig dan voorheen.

Zelf zijn we gelukkig nog gezond en we hopen voor jullie het zelfde.

De realiteit is ook dat het leven, anders dan we gewend zijn geweest, door gaat. 
Eén ding heeft de pandemie nog niet verandert, schrijven en lezen is iets dat gewoon door
kan gaan. Ook onze schrijverij en met deze eerste (korte) nieuwsbrief in 2021willen wij jul-
lie verder informeren  over de ontwikkelingen rond onze boeken.

De onderwerpen zijn:
– status van boek 3

Status van boek 3
Ja …, we zijn weer begonnen met het schrijven aan het laatste deel. Gelijktijdig is de  
nieuwe omslag ook in ontwikkeling en zijn we bezig de website verfraaien. Dus alweer ge-
noeg werk, maar nog even te weinig informatie om met een goede planning te komen.

In de volgende nieuwsbrief, verwachting is maart 2021, hopen wij een prognose publicatie 
datum te geven voor deel 3.

Tot Dan!

Hartelijke groeten, 

Bert en Wop

1 van 1


