
  
 
 

Nieuwsbrief juni 2020 
 

Hoera, hoera, hoera, de wereld wordt weer enigszins ‘gewoon’. Dat betekent nog niet dat 

alles gewoon is, of gewoon gebleven is, helaas.  Maar de strengste lockdown kunnen we 

achter ons laten alhoewel zorgvuldigheid en voorzichtigheid geboden blijven!  
‘Contact en ontmoeting dichtbij’  

is weer in een aangepaste vorm, mogelijk en daar gaan we natuurlijk direct gebruik van 

maken. 

 

Hieronder vinden jullie de activiteiten die we deze maand gaan ondernemen, niet alles kan 

al maar wat er kan, dat gaan we doen! 

(  ) 

 
We kunnen het virus niet uitsluiten maar misschien wel  
     insluiten, en zo krijgen we meer bewegingsvrijheid! 

 
Een kleine terugblik 

 
Begin maart begon de ongerustheid en de tweede week van maart gingen allerlei bedrijven 
en instanties dicht, we konden niets meer, we moesten binnen blijven. De meeste van ons 
vonden het raar maar ook een beetje interessant tot de ernst van de situatie ons dwong om 
over van alles te gaan nadenken. Hoe kom ik aan boodschappen, hoe gaat dat met het werk 
en allerlei activiteiten van ons en van onze kinderen? Hoe regelen we de oppas van de 
(klein)kinderen. Kan die verjaardag nou niet doorgaan? Wat ontzettend raar eigenlijk. 



Na de eerste schrik, kwamen de ‘binnen-activiteiten’, er werd schoon gemaakt en 
opgeruimd. Wat zou de kringloopwinkel straks uitpuilen. En toch knaagde het tussendoor: 
‘dit is niet leuk, dit is beangstigend en wat fijn dat we tot nu toe geen ernstige berichten 
krijgen van bekenden of familie.’ Tegelijkertijd was het ook wel lekker rustig. We hoefden 
niets meer want we konden bijna niets meer doen. Lezen, Netflixen, bridgen op de 
computer, toneel en opera online. 
We vonden het bezoek ‘op afstand in de tuin’ uit en we wandelden en fietsten wat af, alleen 
of met z’n tweeën. Er werd ontzettend veel getelefoneerd, beeldbellen kent geen geheimen 
meer, en we overlegden via Zoom. 
 

Maar nu mag het wel een beetje afgelopen zijn, vinden velen, het heeft lang genoeg 
geduurd maar zo werkt het helaas niet. We zien nu licht aan het einde van de tunnel maar 
het echte normaal moet toch nog een tijdje wachten, zoveel is nu wel duidelijk.  
 

Ondanks alle beperkingen hebben Buurtdorpers ook in deze 
coronatijd ‘omgezien naar elkaar’. Onderlinge contacten zijn 
geïntensiveerd en in stand gebleven, velen hebben elkaar 
geholpen met bijvoorbeeld boodschappen doen en vooral ook 
met mentale ondersteuning! Wat fijn dat buurtdorp ook in 
moeilijke tijden zo functioneert. 

 
 

Activiteiten, wat kan er wel? 

 
Frisse start elke maandagochtend 

 
 

Lieve wandelaars, De bedoeling is dat we 
vanaf 8 juni weer gaan wandelen. Er mag weer 
een beetje, dus vandaar. Op stap met afstand 
en ergens koffie to go scoren. Of misschien is 
er wel een terras beschikbaar. Bepaal zelf of je 
meeloopt. Sommigen bleven al wandelen, 
maar met meer is gezelliger. Het blíjft 
hetzelfde: verzamelen om half 10 op 
Sluisplein.  Je komt gewoon. Alleen vertrekt 
men wel op tijd. Zelf loop ik nog niet mee. 
Maar die tijd komt nog wel. Ik wens jullie veel 
wandelplezier! Hilde van Veluw.  
Toch even meer weten? Mail dan naar: 

hilde.vanveluw@planet.nl 
 

 

 



 
Woensdag 3 juni fietsen 

 
De whatsapp ontplofte toen duidelijk werd dat we weer met meer mensen buiten, op 
afstand van elkaar konden gaan fietsen! Anneke schreef: ‘we gaan, ook al giet het….’ 
Dus we gaan, op 3 juni om 10.30 uur verzamelen, op afstand, hoek Wilhelminalaan/ 
Beatrixlaan. We gaan langs de binnenweg richting Amsterdam, we bespreken het terras van 
het Huis aan de Amstel rond 11.30 uur en afhankelijk van de wensen gaan we terug door de 
Middelpolder of dezelfde, kortere weg terug. Wat zal er veel adem tekort komen omdat we 
op afstand, ongetwijfeld veel te vertellen zullen hebben! 
 

 
Zo dus, maar dan op een rijtje van 8-10 mensen? 

 
Wil je mee? Mail naar buurtdorpouderkerk@gmail.com of bel:  06-53289252, Annelies van 
Eekeren. Dan word je opgenomen in de Whatsappgroep. 

 
Samen eten met de Eetclub 

 
Na het eerste mailtje waarin voorzichtig voorgesteld werd te proberen de eetclub weer bij 
elkaar te brengen, was ook hier binnen de kortste keren een en ander geregeld. De tuin 
kwam beschikbaar, de voorgestelde gerechten en de manier om die verantwoord en 
coronaproef te bereiden en op te dienen, het wacht allemaal alleen nog op de uitvoering! 
Op 18 juni, zoals gebruikelijk ook nu op de derde donderdag van de maand, gaan we weer 
samen eten, buiten en op afstand. Een aantal eters zorgt voor een van de gerechten en de 
anderen brengen de drank mee. En zoals gewoonlijk zorgt de gastvrouw van deze keer voor 
het hoofdgerecht. Het zal heel anders worden dan voorheen maar de gezelligheid zal er 
zeker niet minder om zijn. Hoe een en ander is bevallen, is volgende maand in deze 
nieuwsbrief te lezen.   
Ook belangstelling voor de eetclub? Mail voor informatie naar monique.sons@hotmail.com  

 
 
 



Wat kan er nog niet 
 

Museum, film, spelletjesmiddag en theater 
Hier zouden de aankondigingen voor deze activiteiten moeten staan maar die moeten toch 
nog even wachten.  
De musea vragen om vooraf een tijd te bespreken, je mag niet tegelijk met meerdere 
mensen naar binnen en we moeten ernaar toe met het openbaar vervoer. Dit zijn iets te 
veel beperkingen om er nu al een goed en gezellig, gezamenlijk bezoek van te maken. We 
rekenen op september, dan kunnen we waarschijnlijk weer op pad, maar wie weet valt het 
mee? 
De film kent dezelfde bezwaren, niet meer dan 30 mensen in een zaal en ver uit elkaar, 
tenslotte zijn we toch nog geen familie van elkaar. Ongezellig en weer dat openbaar 
vervoer. September dan maar? Of misschien in augustus in een grote bioscoop als Pathé 
Arena? Zodra we mogelijkheden zien, horen jullie meer! 
De spelletjesmiddag, wie heeft geprobeerd te ‘Mens erger je nieten’ met kleinkind via 
beeldbellen, weet dat het kan maar of dat nou zo handig is? Laat staan de sjoelbak, na 
iedere beurt de bak ontsmetten? Kortom ook dat behoort nog niet tot de mogelijkheden. 
Daarbij weet Coherente nog niet precies of, hoe en wanneer het dienstencentrum weer 
open kan gaan.  
Theater, het wordt eentonig maar ook dit gaat nog niet door. Misschien niet eens zozeer 
omdat het ingewikkeld is met openbaar vervoer en de afstand in de zaal maar de geboekte 
voorstellingen zijn afgelast of minimaal uitgesteld.  

De la Mar laat weten dat de voorstelling van Alex Klaassen 
waarschijnlijk wordt verplaatst, daarom nog geen informatie over vouchers of het terug 
kunnen vragen van de kosten. En ook voor Hello Dolly liggen de kaarten klaar maar het gaat 
vooralsnog niet door, hopelijk later. Ook de half geplande tocht naar Giethoorn wordt door 
Ineke die het zou organiseren, nog even uitgesteld. De reis ernaartoe is te ingewikkeld. Ieder 
zou in een eigen auto moeten gaan maar waar blijft de gezamenlijkheid dan? 
 
 
 
 
 
 



Alle zomerconcerten zijn afgelast, nog geen berichten over het terugstorten van de kosten 
voor de betaalde kaartjes.  
De zondagochtendconcerten beginnen in september, daarover nog geen berichten 
ontvangen, misschien, hopelijk gaan ze door, in aangepaste vorm?  
En tot slot gaat eind augustus de opening van het nieuwe theaterseizoen door? Wie het 
weet mag het zeggen! 
 
Dit waren de treurige berichten nu weer de mogelijkheden die we wel zien maar waar we 
nog niet zeker van zijn: 

 

Maandborrel op 26 juni 

We hopen op vrijdag 26 juni om 16.00 uur het terras van de Vrije Handel onveilig te maken. 
Helaas kon de Vrije Handel nog niet met zekerheid toezeggen of dat mogelijk is. We sturen 
een extra mail als het wel kan! Opgeven zal dan waarschijnlijk wel noodzakelijk zijn omdat 
ook daar, de ruimte beperkt is!  
Voor meer info mail naar  mvandervegt@knpmail.nl  
 
 

En dan nog even dit 
Hoop op betere tijden doet leven! 

Zorg ondertussen goed voor jezelf en laten we blijven omzien 
naar elkaar. En ook nu geldt weer: heb je een leuk idee, deel 

het met ons en we proberen het uitvoerbaar te maken. 
Mail naar buurtdorpouderkerk@gmail.com 

 


