
 

 

 Nieuwsbrief maart 2021 
 

Al is er de afgelopen maand nog niet zoveel veranderd toch maar een echte nieuwsbrief. 

Het leven gaat wel gewoon door. Zoals jullie hieronder kunnen lezen wordt er druk 

gewandeld en gefietst, ook is er nieuws over wonen. 

De fietsgroep houdt zich stevig staande met ook een enthousiaste nieuwe deelnemer. Hij 

kreeg direct een mooie beloning voor zijn inspanning: een zwarte zwaan in De Ronde Hoep! 

Zeldzaam maar wel echt zoals je hieronder ziet. 

 

Er wordt ook nog heel wat afgewandeld, een klein rondje molen met z’n tweeën of een wat 

groter rondje Ouderkerkerplas. Vanwege corona is er een beetje de klad in gekomen maar 

met het voorjaar in aantocht is het zeker de moeite waard om op maandagochtend weer 

met een groepje te gaan wandelen. Omdat het nu niet zeker is dat er iemand staat te 

wachten bij het Sluisplein op maandagochtend om 09.30 uur, is het handig om eerst voor 

meer informatie te mailen naar Hilde: hilde.vanveluw@planet.nl  

Of vraag om aangesloten te worden bij de WhattsApp-groep van Buurtdorp. Dan kun je zelf 

vragen wie er gaat wandelen, een appje naar 06-5328922, of mail naar 

Buurtdorpouderkerk@gmail.com. 
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Fietsen op woensdag 3 maart 

De eerste woensdag van de maand is het tijd voor een mooie fietstocht. Wie mee wil kan 

zich melden via de WhattsApp-groep van fietsen. Vertrokken wordt vanaf de hoek Koningin 

Wilhelminalaan / Prinses Beatrixlaan. Maar er wordt niet alleen de eerste woensdag 

gefietst. De laatste tijd zijn er steeds meer fietsers die wel vaker op pad willen samen. 

Zo ook afgelopen woensdag. Loes en Anneke vertellen hoe het was. “Afgelopen woensdag, 

gewapend met koffiekannen en koeken, hebben we ons maandelijkse/wekelijkse 

fietstochtje gemaakt o.l.v. Ineke Kuiper. 

Het was prachtig weer, weliswaar af en toe wat wind, wat de pret niet mocht drukken.  

De tocht ging richting Abcoude, het geitenpaadje, de Hogedijk, waar we links van de rivier 

de Gaasp koffie hebben gedronken, en terug via een verrassende weg door Noord-Bijlmer. 

Perfect verwoord door Jelta!  Voor velen van ons een onbekende, doch zeer leuke route die 

uiteindelijk uitkwam bij de Johan Cruyff Arena. 

Al met al hebben we toch stiekem 23 km gefietst wat onze conditie na de ‘winterstop’ weer 

een beetje op peil heeft gebracht. 

Iedereen die mee wil doen is van harte welkom en kan zich opgeven. We houden ons aan de 

regels van het RIVM!” 

Aanmelden kan via buurtdorpouderkerk@gmail.com of bel 06-53289252 

   

De route ging langs De Hoge Dijk en het riviertje De Gaasp 

Eetclub 

De eetclub eet elke derde donderdag van de maand bij iemand thuis. Deze gastheer of -

vrouw zorgt dan voor het hoofdgerecht en de anderen zorgen voor een voorgerecht, toetje 

of iets te drinken. Sinds het coronavirus ook de levens van de Buurtdorpers veranderde 

wordt het steeds lastiger om samen te eten. We hebben nog wel een paar keer bij iemand 

in de tuin gegeten maar naarmate het in het najaar kouder werd, was ook dat niet meer 

mogelijk. Sommigen aten dan maar met z’n tweeën, en maakten het zo toch gezellig.  

Afgelopen maand gaf Van Barneveld Culinair mensen de kans hun beste recept in te sturen 

en maakte daar vervolgens een keuze uit om ook op het cateringmenu te zetten. De 

indiener van het recept dat het meeste zou worden besteld, kon daarmee een barbecue 

voor 25 personen winnen.  
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 Tecla besloot om met haar recept van de inmiddels onder 

Buurtdorpers al bekende Indische vis mee te dingen naar de barbecue. Hiernaast een foto 

van Tecla’s tafelkleed waarop ze na het diner, mensen hun naam laat zetten. Het hele kleed 

is inmiddels vol met namen.  

De Buurtdorpers besloten vervolgens massaal om haar recept bij Van Barneveld te 

bestellen. En zo was er dus op 8 februari toch een soort eetclub maar dan op afstand. We 

hebben allemaal genoten. Helaas was het aantal bestellingen net niet genoeg om de 

barbecue te winnen. 

 

En dan nog even dit... 

8 maart: internationale vrouwendag 

Ook dit jaar is er weer internationale vrouwendag, een dag om te gedenken dat vrouwen 

pas een eeuw (!) stemrecht hebben en dat er veel zaken zijn bereikt in de kwestie van een 

gelijkwaardige positie van vrouwen op allerlei gebied. Toch zijn we er nog niet, nog steeds is 

er een onverklaarbaar loonverschil tussen mannen en vrouwen, de topposities in het 

bedrijfsleven moeten blijkbaar toch worden afgedwongen door een quotumregeling. 

Belangrijk om dus toch aandacht te schenken aan de dag. Er zijn diverse livestreams om met 

dit thema bezig te zijn.  Veel plezier! 

 

https://www.internationale-vrouwendag.nl/amstelland-internationale-vrouwendag-2021/


17 maart: verkiezingen 

Deze tijd heeft duidelijk gemaakt dat in Nederland alles toch niet zo perfect geregeld blijkt 

te zijn als we dachten. De bezuinigingen op veel algemene voorzieningen zoals het 

onderwijs en de gezondheidszorg eisten nu hun tol en de zorg blijkt geen goed 

functionerende ‘markt’ te zijn. Gebruik daarom je stem om duidelijk te maken wat jij wilt 

dat er verandert!!! 

Wonen 

Koopwoningen 

De afgelopen jaren zijn we met een klein initiatiefgroepje achter de schermen bezig 

gebleven om ons ideaal te verwezenlijken: Een aantal ouderenappartementen bouwen in 

C(ollectief) P(articulier) O(pdrachtgeverschap) met als motto ‘omzien naar elkaar’. 

Op dit moment is er druk overleg met de gemeente om te kijken of de door ons ingediende 

plannen werkelijkheid kunnen worden. Het is nog beslist niet zeker allemaal maar we 

houden goede hoop. Zodra er meer duidelijkheid is, horen jullie van ons. 

Huurwoningen 

Voor diegene die overwegen naar een appartement te gaan en in een sociale huurwoning 

wonen zijn er meer zekere perspectieven: In het oude Theresia, Theresiastaete, is de 

verbouwing bijna klaar en de wooncorporatie Woonzorg stelt de verhuur dit voorjaar open. 

Het zijn woningen voor mensen die een inkomen hebben dat voldoet aan de normen voor 

sociale huur. Ben je met z’n tweeën dan is de inkomensgrens max. € 40.024 euro per jaar, 

ben je alleen dan max: 35.938 euro per jaar. Heb je belangstelling? Oriënteer je dan bij de 

Woonzorg  

Er komt ook een aantal vrije sectorhuurwoningen van rond de 1000 euro per maand. Hou 

wel rekening met nog een bijdrage voor de servicekosten! 

Aparte Borrel op 26 maart 

Eind maart hopen we dat er minimaal een aantal 70-plussers van Buurtdorp, gevaccineerd 

is, al is het waarschijnlijk nog maar één prik. Onze vaste borreldatum, de laatste vrijdag van 

de maand is 26 maart. Misschien zijn er dan ook al meer versoepelingen, we weten het niet 

maar we willen iets om naar uit te kijken! Daarom ons - veilige - voorstel: 

Op 26 maart om 16.00 uur vervoegen we ons bij Bakker Out. Op kosten van Buurtdorp en 

een beetje van de Lions-donatie, nemen we daar een koffie to go en iets lekkers. Uiteraard 

spreken wij dat formeel van tevoren af met de bakker. We ontmoeten elkaar dan met koffie 

en koek achter de Amstelkerk, buiten uiteraard en maximaal twee aan twee en verder op 

anderhalve meter afstand. 

 

https://www.woonzorg.nl/projects.php?huur_of_koop=huur&locatie=ouderkerk%20aan%20de%20amstel&straal=5


 

We verheugen ons erop een aantal mensen weer eens te zien en te spreken en  

NATUURLIJK IS HET MOOI WEER! 

 

Colleges voor 65+ 

Niemand is ooit te oud om te leren. Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) organiseert 

interactieve colleges voor senioren gegeven door enthousiaste studenten zowel live als online, 

en binnen de online leeromgeving OASE. Bij alle activiteiten staat een leven lang leren, mentale 

beweging én verbinding centraal. 

 

Buurtdorpers we bellen en appen heel veel en blijven zo op de hoogte van elkaars wel en 

wee. De vaccinaties gaan door, er zijn al buurtdorpers gevaccineerd, oh wat voelt dat 

prettig! 

 

Buurtdorpers hou vol, het einde van de corona-ellende is in 

zicht en het wordt een mooie zomer! 

www.buurdorpouderkerk.nl 

buurtdorpouderkerk@gmail.com – 06-53289252 
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