
  

Nieuwsbrief 25 april 2020 
We zijn bijna een maand verder sinds de vorige nieuwsbrief en zoals beloofd een nieuwe 

nieuwsbrief. Op een ander tijdstip dan gebruikelijk maar op een moment waarvan we 

denken dat we kunnen bijdragen aan het onderlinge verband van Buurtdorp. 

Want ons motto is: contact en ontmoeting dichtbij  

Dat geven we nu anders vorm zoals jullie hieronder kunnen lezen!  En we blijken behoorlijk 

creatief om toch contact te kunnen houden met in achtneming van social distancing. 

Zodra we weer, al zal het waarschijnlijk in beperkte vorm zijn, gezamenlijke activiteiten 
kunnen ondernemen, sturen we de nieuwsbrieven weer per de 1ste van de maand. Voor nu: 
geniet van de verhalen en de leuke foto’s en maak gebruik van alle tips rond ontmoetingen 
die wél mogelijk zijn en de online mogelijkheden! En daar gaan we ook gebruik van maken:  

We organiseren een virtuele borrel zie de laatste pagina van deze nieuwsbrief!! 
 

Laten we omzien naar elkaar ! 
 

Elkaar omarmen en zo het virus buiten sluiten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://ternair.bnnvara.nl/redirect/TIDP746733X2075C46C7EAD4A9A95D6F1950FED2297YI6/C1A45088-3123-4350-8C0D-F7ECD502522D


 
Activiteiten 

Naast onze eigen activiteiten hadden we dit jaar drie leuke extra activiteiten The Passion, de 
vrijheidsbrunch op 5 mei en Sail in augustus. Het zal allemaal moeten wachten tot een 
andere keer. 
 

Maar wat kan er wel en wat gebeurt er wel: 
Hallo allemaal, mijn naam is Sylvia en ik ben 69 jaar . 
Er is mij gevraagd om eens op te schrijven hoe ik door deze coronatijd kom. 
En wat ik al of niet de hele dag doe, aangezien ik in het begin van corona al in een rollercoaster zat, 
mijn man is net voor corona in een verzorgingshuis geplaatst, en toen kwam corona. Vanaf die tijd 
heb ik 2 weken binnen gezeten en ben me op meditatie gaan storten om rust in mezelf te vinden, na 
1,5 jaar mantelzorgster te zijn geweest. Ik mediteer nu nog iedere dag en ik fiets iedere dag en loop 
als het me lukt het molenpad . Het weer werkt ook heel erg mee. Ik fiets samen met iemand, op 
afstand en dan gaan we ergens lekker zitten met meegenomen drank enz . 
Ik heb mijn muur in de slaapkamer geschilderd en ben aan het opruimen gegaan. Heerlijk, je ziet dan 
pas hoeveel troep je bewaart, dus opruimen geeft ook weer ruimte .  
Nou dit was het wel zo’n beetje .  
Voor iedereen blijf lekker bezig en zorg dat je je  hoofd regelmatig leeg kan maken, door lezen, 
dansen, meditatie, over dingen praten. Fietsen. Lopen. En lachen. 
En blijf zoveel mogelijk thuis en stay save .  Sylvia 

                 
 

Hulp en ondersteuning 
Coherente heeft op de volgende website: https://coherente.nl/hulp-ouder-amstel, alle 
informatie die beschikbaar is binnen de gemeente verzameld. Een schat aan informatie staat daar!  
Er is ook facebookpagina met hulpaanbod in Ouder-Amstel: 
https://www.facebook.com/groups/coronahulpouderamstel/ 
Max heeft een nationale hulplijn ingesteld De luisterlijn voor gewoon een luisterend oor, 
dag en nacht bereikbaar! : 0900- 0767. https://www.deluisterlijn.nl/ 
Heb je hulp nodig voor boodschappen of iets anders dan is ook nog de hulplijn van het Rode kruis: 

070-4455 888. 
Ben je mantelzorgen en wil je meer ondersteuning? Bel:  020-5127250  of mail naar: 
Info@mantelzorgenmeer.nl Website: https://www.mantelzorgenmeer.nl/ 
 

Maakt u zich zorgen over de veiligheid van mensen of kinderen in uw omgeving, bel met 
Veilig Thuis voor advies of hulp. 0800-2000. https://www.020veiligthuis.nl/ 

Bel gratis en anoniem (0800) 04 32, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur. 
https://www.kindertelefoon.nl/ 
 

Volwassenen (18+) kunnen terecht voor telefonische en/of online coaching:  088 788 5015. 
https://www.ggzingeest.nl/ 

https://coherente.nl/hulp-ouder-amstel
https://www.facebook.com/groups/coronahulpouderamstel/
https://www.deluisterlijn.nl/
mailto:Info@mantelzorgenmeer.nl
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Maar wat kan er wel en wat gebeurt er wel: 

 

Ontspanning en vermaak 
 

 

OPERA GALA: 50 JAAR DE 

NATIONALE OPERA 

 

Zondag 26 april 

 

19.00 uur 
 

 

Een avondvullend programma: 50 jaar opera. Kijk mee naar het 

gouden jubileum met (inter)nationale sterren Eva-Maria 

Westbroek, Sabine Devieilhe, Eleonora Buratto, Paolo 

Fanale, Thomas Oliemans, Violeta Urmana, Adrianne 

Pieczonka, Lenneke Ruiten, Peter Rose en vele anderen. 

GA NAAR DE STREAM 

  

 

http://nationaleoperaballet.m16.mailplus.nl/nct36198978/i5NaBAyKQ253N5p
http://nationaleoperaballet.m16.mailplus.nl/nct36198977/i5NaBAyKQ253N5p


 

 

COPPELIA 

 

Zaterdag 25 april 
 

 

19.00 uur 
 

 

Een kleurrijk feelgood ballet voor de hele familie! Bewonder 

voormalig eerste soliste Igone de Jongh in Coppelia, een 

choreografie van artistiek directeur van Het Nationale Ballet Ted 

Brandsen.  

GA NAAR DE STREAM 

  

 

Acteurs uit het Nederlandse theater lezen dagelijks één verhaal uit Boccaccio's 

Decamerone. Elke dag een nieuw verhaal. Als ode aan het leven.  Dagelijks om 20.00 uur 

een nieuwe episode  

Hoorspelen leuk? De nieuwe vormen vind je hier: https://www.50pluswereld.nl/leuk-hoorspelen-

luisteren/ 
Ook de bibliotheek is open op een nieuwe manier e-books downloaden, lees hier meer: 
https://www.oba.nl/thuisbieb.html 
 
En tot slot  de virtuele musea, vrijwel alle musea zijn ’open’: 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/thuis 
https://www.stedelijk.nl/nl/stay-at-home-stedelijk  
https://vangoghmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/zien-en-doen/haal-het-museum-in-huis?v=1 
https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com/ 
https://www.museumkaart.nl/Speciaal/Thuis-in-het-museum 
 
En opnieuw een creatief idee: Mee doen als virtueel publiek bij een VARA Tv-uitzending? Dat kan 
via deze link: https://tickets.bnnvara.nl/producties/even-tot-
hier/?utm_source=200423_Ledennieuwsbrief_april&utm_medium=email&utm_campaign=1.%20BN
NVARA&utm_content=34C 

 
Maar wat kan er wel en wat gebeurt er wel: 
Hoe ervaar ik de ‘coronatijd’….? 
Corona, iets wat mij overkomen is, waar ik geen controle over heb. ‘n Wereldwijde crisis, 
die ook op mij persoonlijk z’n uitwerking heeft. Ga ik mee in de angst of is hoop en 
vertrouwen mijn perspectief? Wereldwijd gezien droom ik van een betere wereld, waar 
eenvoud, samen delen en solidariteit mijn kernwaarden zijn. 
In mijn eigen leven wisselen vreugde en verdriet elkaar af: ik geniet intens van de rust en de 
stilte: ik begin de dag met een korte meditatie en tekst/gedicht, maak een ommetje, bel 

iedere dag enkele mensen om te vragen hoe het gaat, 
voel me intens verbonden met mijn 
vrienden, ook al zie ik ze niet. Ik voel het als een 
prestatie van mezelf als ik, ipv werken in 
de tuin ‘n uur in de zon kan zitten lezen. Ik neem de 
tijd voor dingen, er hóeft niets meer, 
‘morgen weer ’n dag’….. Kortom, een proces van 
verinnerlijking, loslaten en overgave, het is 
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https://tickets.bnnvara.nl/producties/even-tot-hier/?utm_source=200423_Ledennieuwsbrief_april&utm_medium=email&utm_campaign=1.%20BNNVARA&utm_content=34C
http://nationaleoperaballet.m16.mailplus.nl/nct36198980/i5NaBAyKQ253N5p


zoals het is…... 
Wat ik erg mis is de fysieke nabijheid van vrienden, van 
Tammo, mijn kleinzoon van ruim 
anderhalf jaar: ‘lekker poenen en poemelen’ = knuffelen 
op z’n Maastrichts. Afstandelijkheid in het contact doet 
pijn. Ik los het op door  kaartjes te sturen, beeldbellen en 
’n vestje te haken tijdens ’n inspirerend tv- programma. 
Gaandeweg komen er in mijn vriendenkring steeds meer 
berichten van mensen, die corona hebben: zonen (40’ers) van vriendinnen, 2 
hartsvriendinnen uit de zorg, die een zeer ernstige 
vorm van corona hadden, pas nog 2 doden, dierbaren van vrienden, de uitvaart kan ik via 
lifestream meemaken. Verdriet, verlies en medeleven…. naast vreugde en genieten van de 
kleine dingen. Alles mag er zijn, hóe ga ik ermee om. 
Om met Ramses Shaffy te spreken: “lach, bidt, huil, werk en bewonder”…- met vertrouwen 
en blijf gezond! 
Lieve groet van MAYKE 
 

Zorgen voor jezelf 
Behoefte aan een heerlijk maaltje maar geen zin om steeds te koken? 
Ga naar https://vanbarneveldculinair.nl/ 
Of naar Tastoe: https://www.tastoeamsterdam.nl/ 
Of de Pizzeria: https://www.napaitalia.nl/ 
 

Maar wat kan er wel en wat gebeurt er wel: 
Lieve buurtdorpers, Op 28 april kreeg Ik een nieuwe heup.  
Daarná kwam de corona-uitbarsting.  
Gelukkig was het meteen ook mooi weer.  
Dus: oefeningen doen, buiten zitten,  bezoek ontvangen en natuurlijk héél veel lezen. Zo'n duizenden 
bladzijden zijn er wel door mijn handen gegaan. Er werd voor me gekookt en er werden 
boodschappen voor me gedaan. Hartverwarmend!  
Ook van de lokale catering heb ik gebruik gemaakt. En dat doe ik nog zo af en toe.  
Oefeningen moet ik blijven doen en dat is soms nog pijnlijk. Máár sinds een week fiets ik weer. Een 
heerlijk gevoel. Zelf weer boodschappen doen !  
 
Corona blíjft een groot probleem voor veel mensen. Doe wat mogelijk is. We komen er wel doorheen.  
Ondertussen geniet ik van mijn prachtige sering in de achtertuin. Lieve groet! Hilde  

 

https://vanbarneveldculinair.nl/
https://www.tastoeamsterdam.nl/
https://www.napaitalia.nl/


 
Bewegen is noodzakelijk  
Stoelyoga  of een variant speciaal voor ouderen: https://www.youtube.com/watch?v=fKGT6ef1lLU 
Nederland in beweging, iedere werkdag om 9.15 Ned2 of kijk het terug via de website : 
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/archief/ 

 
Maar wat kan er wel en wat gebeurt er wel: 
Corona: Toen we een paar weken geleden terugkwamen uit Suriname stond er niemand op 
Schiphol, was de A9 bijna leeg en de bus ook. Een rare wereld om in terug te komen. Blijf 
thuis was het devies en houd afstand. Met een lijstje naar Plus om zo snel mogelijk de winkel 
uit te zijn. Thuis werken. Ik kreeg een nieuwe taak en heb het drukker dan ooit. Waar 
iedereen tips krijgt om zichzelf en de kinderen te vermaken, verandert er wat dat betreft 
voor mij niets. De hele dag tussen coronacijfers is niet echt om vrolijk van te worden. Mijn 
kleinkind van 3 maanden heb ik al een maand niet meer vast 
kunnen houden. Mijn kinderen heb ik niet kunnen omhelzen. 
Gelukkig zijn alle bekenden en familie gezond.  We gaan 
coronawandelen op afstand van de kinderwagen. En … het is 
ook lente. In mijn achtertuin broedt een pimpelmeespaartje en 
staan straks tomatenplanten. Even afleiding, thuis kan dat ook.  
Lieve mensen, houd afstand en blijf gezond. Monique 
 
Theatertips  
Om het thuisblijven te vergemakkelijken deelt Schouwburg Amstelveen wekelijks bijzondere 
online initiatieven van artiesten. Met danslessen, voorstellingen en concerten brengen 
artiesten het theater naar de huiskamer! 
 
Privé Podium Live 
Privé Podium Live is het verzamelkanaal waar je artiesten live kunt zien optreden. Geniet 
van artiesten als Shirma Rouse, Berget Lewis, Do en Charly Luske. 
www.privepodium.live  
 
Efteling Musicals 
Alle musicals van de Efteling staan nu op Youtube. Het pretpark heeft de volledige 
registraties van de musicals online gezet. Van Klaas Vaak tot Pinokkio. 
 
Nederlands Dans Theater 
Met trots presenteert het Nederlands Dans Theater elke week via NDTV een ballet van 
bekende choreografen online. Kijk complete balletten terug op de bank. 
www.ndt.nl/ndtv  
 
Het Nationale Theater 
Het Nationale Theater brengt superveel highlights naar je huiskamer. Kijk alle delen van The 
Nation of De Wereld volgens John terug. www.hnt.nl  
 
Op 28 april opent het virtuele NITE hotel zijn deuren. Een hotel met een grotetheaterzaal en 
kamers vol theater, dans en muziek. Tijdens de NITE NIGHTS zijn er iedere avond 
theatervoorstellingen te zien in het hotel. www.nite.nl/nitenights. 

https://www.youtube.com/watch?v=fKGT6ef1lLU
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/archief/
http://www.privepodium.live/
http://www.ndt.nl/ndtv
http://www.hnt.nl/


Kijk voor alle tips op www.schouwburgamstelveen.nl/theater/tips-voor-thuis . 
 
Maar wat kan er wel en wat gebeurt er wel: 
En wat kan er wel met corona? 
Nou behoorlijk in de put zitten omdat ik geen afleiding meer buiten de deur kan zoeken. Maar…. 
Ik leer Zoomen, Teamen en mijn skype wordt weer wakker gemaakt. Ik leer beeldbellen en een 
spraakbericht opnemen en doorsturen. You tube kent geen geheimen meer maar Facebook blijf ik 
lastig vinden. 
Ik maak het cadeautjes uitpakken van mijn tweejarig kleinkind mee en zie hoe hij na het eerste 
cadeautje met een hand probeert de rest uit te pakken want zijn zojuist verkregen knipknip 
(schaartje) wil hij niet loslaten. Maar ik mis inderdaad het eerste omdraaien van mijn andere 
kleinkind, daar wordt ik treurig van. En ik mag van mezelf af en toe treurig zijn, het is toch gewoon 
heeeel vervelend…. En ook dat helpt. 
Ik begin aan ‘Nederland in beweging’ best pittig eigenlijk en ik wandel en fiets in de buurt. En ik voel 
aan mijn lijf dat het goed is. En ik breng een bloemetje naar een jarige vriendin, aanbellen, bloemetje 
op de stoep, stap terug en even kletsen aan de deur, hè ze ziet er toch wel goed uit, anders dan op de 
video gelukkig. Bij een ander kan ik in de tuin op bezoek op afstand, met een klaargezet kopje koffie 
en gebakje, heerlijk toch bijkletsen in de zon en onze zorgen delen, opgewekter ga ik naar huis. 
Het kost wat, al dat denken over wat ik wel kan doen en me dan ook nog aan mijn goede 
voornemens houden om een dagritme in te stellen. Ik ben tevreden als het lukt. We komen er wel, we 
houden vol, de wereld is veel kleiner maar zeer de moeite waard!  
Annelies 

 
Vieren van de huwelijksdag met de kleinkinderen bij Jelta 

 

   
 
 
 

En kleinkind op bezoek met wat 
lekkers bij Ineke 

 
 
 
 

En verder nog: 
 

Een virtuele Borrel op 1 mei om 16.00 uur  
Als je  een laptop of Pc of IPad hebt met een camera en een microfoon kun je meedoen. Het 

is niet moeilijk, je hoeft er zelfs geen programma voor te downloaden, gewoon de link 
openen die in je emailprogramma krijgt en je betreedt onze virtuele borrel! Je kunt iedereen 

tegelijkertijd zien en spreken via je scherm. 
Zet je kopje koffie met taartje klaar, of je borrel en je hapje en we kunnen proosten op onze 

gezamenlijke borrel!  
 
 
 

Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar 

http://www.schouwburgamstelveen.nl/theater/tips-voor-thuis


buurtdorpouderkerk@gmail.com, aanmelden is wel zo handig, dan weten we op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen. Wil je van te voren oefenen om te kijken of het lukt? Ook dat 

kan, meld dat even bij de aanmelding, we verheugen ons erop!!! 
 

27 april 
Geniet van Woningsdag, voor 2020 de nieuwe versie van Koningsdag. ‘s Ochtends om 10.00 

uur de koning in je huiskamer op tv. Het Concertgebouworkest speelt het Wilhelmus! 
https://www.concertgebouworkest.nl/nl/doe-mee-met-wilhelmus2020-op-koningsdag 

 

 
 
 
 

Kijk ook op www.buurtdorpouderkerk.nl en op onze facebook pagina 

mailto:buurtdorpouderkerk@gmail.com
https://www.concertgebouworkest.nl/nl/doe-mee-met-wilhelmus2020-op-koningsdag
http://www.buurtdorpouderkerk.nl/

