
 
 

 Nieuwsbrief september 2021 
 

Deze maand is bijna alles weer ‘als vanouds’, alhoewel ook nu nog allerlei maatregelen roet 
in het eten kunnen gooien maar we gaan ons best doen om alles weer ‘gewoon’ te laten 

verlopen! 
 

Allereerst natuurlijk het initiatief voor een koffieochtend op 3 plaatsen in Ouderkerk op 
Burendag 2021 op zaterdag 25 september tussen 10.30 uur en 13.00 uur! Daar hebben we 

uiteraard jullie hulp bij nodig, dus die oproep staat hieronder. 
Informatie over de kleding- en boekenruilbeurs komt volgende maand maar je mag vast 

beginnen met spulletjes sparen of apart leggen! 
 

Waar heeft BuurtdorpOuderkerk verder behoefte aan? 
Al een hele lang tijd, zet een aantal mensen zich belangeloos in om onze activiteiten te 

organiseren: Hilde voor het wandelen en de film; Zwannie voor het museumbezoek en de 
bridge; Annelies voor de fietsclub;  Monique voor de eetclub; Annelies en Monique voor 
deze Nieuwsbrief; Marjan voor de spelletjesmiddag en Mariannne voor de borrel en ons 

laatste licht aan het Buurtdorp firmament voor de Petanque: Pieter! 
Wij zijn hen heel dankbaar hiervoor en hopen dat ze het nog lang willen doen! 

Maar er is behoefte aan nog meer denkwerk en organisatievermogen om Buurtdorp op te 
kunnen stuwen in de vaart der volkeren(wat een pretenties, hè).  

Dus hierbij een dringende oproep: wie wil zich graag buigen over de toekomst van 

Buurtdorp en wil daar een actieve bijdrage aan leveren?  
Het is geen uren werk, wel af toe een bijeenkomst, ideeën uitwisselen en bijdragen aan de 

achtergrondorganisatie. Wil je meer weten? Hilde, Annelies Monique en Mayke houden zich 
nu hiermee bezig maar zoeken dus versterking! 

Stuur een mail naar: buurtdorpouderkerk@gmail.com of bel 06-53289252! 
Ook als je denkt ‘Dat zou iets zijn voor……., vertel het ons dan!’ 

En wat doen we verder deze maand? 
 

Wandelen 
 

Zoals altijd iedere maandagochtend om 
9.30 uur verzamelen op het Sluisplein. 
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Soms ‘een rondje molen’ maar ook een rondje Ouderkerkplas behoort tot de 
mogelijkheden. Wat het wordt, wordt na onderling overleg op de dag zelf besloten. 
En bij de Ouderkerkerplas is dus nu ook een restaurant ‘a/d Plas’ en dat is in ieder geval op 
maandagochtend open voor take away maar terrasstoelen zijn er ook! 
https://www.weekbladvoorouderamstel.nl/lokaal/recreatie/700052/lekker-ijsje-aan-de-plas 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Hilde van Veluw: hilde.vanveluw@planet.nl 

Graag tot ziens op het Sluisplein op maandagochtend om 9.30 uur. 

 
 Jeu de boules, petanque spelen! 

 
Er is vrijwel iedere dinsdagmiddag gelegenheid om samen jeu de boules te spelen. De animo 
is groot, alleen bij regen gaat het natuurlijk niet door, eigen zitgelegenheid meenemen 
wordt aanbevolen! Hieronder een kleine impressie van de spelmiddag. 
  

     

Een voor een gooien, en dan 
bespreken wie waar ligt.  

Klopt het allemaal wel?  

En dan volgt het slotstuk,  
zie hieronder 

 
 
 
Wil je meer weten, en meedoen met jeu 
de boules, in principe dus iedere 
dinsdagmiddag vanaf 14. 00 uur, neem dan 
contact op met Pieter de Graaff 
curupira@curupira.org. Je wordt dan ook 
toegevoegd aan de petanque –
whatsappgroep.  
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Fietsen 
 
Vrijwel iedere week, behalve bij echt slecht weer, zijn er voldoende gegadigden om te gaan 
fietsen. Soms een lange route inclusief lunch, soms een kortere met alleen koffie ergens op 
een terras. Voor dat we vertrekken spreken we dat met elkaar af zodat iedereen mee kan en 
net zo ver en lang kan fietsen als je dat wilt. In ieder geval de eerste woensdag van de 
maand gaan we vanaf 10.30 uur op pad vanaf de hoek Wilhelminalaan/Beatrixlaan. 
Wil je mee fietsen? Geef je op voor de fietsgroep-app, dan krijg je iedere dinsdag een 
berichtje en kun je aangeven of je de volgende morgen mee wilt fietsen. Stuur je bericht 
naar: Annelies van Eekeren, 06-53289252. Of mail naar buurtdorpouderkerk@gmail.com 

 

 
Lunch tijdens een rondje Aalsmeer. 

 
 

Bridge 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Het wordt langzaam routine, een keer in de veertien dagen op maandagmiddag wordt er 
met elkaar gespeeld. Zwannie vraagt van tevoren wie er deze keer mee wil doen en maakt 
dan een indeling. Mocht je een keer geen partner hebben dan zijn er zelfs reservespelers die 
willen invallen!  
Bridge is goed om je hoofd te blijven gebruiken, zegt ook Eric Scherder en we hebben een 
gezellige middag!. 
  
Wil je meedoen aan onze kleine competitie? Je kunt je aanmelden bij Zwannie de Groot: 
zwannie00@hotmail.com.   
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Theater en concert 

 
Wie wil er in principe toegevoegd worden aan de mailinglijst voor theater en concert? Dan 
krijg je regelmatig uitnodigingen om mee te gaan naar een voorstelling! Mail dan naar 
Buurtdorpouderkerk@upcmail.nl  en neem contact op met Annelies van Eekeren. 
 
Er is voor het zondagochtend concert in het Concertgebouw op 10 oktober nog een kaartje 
over! Wil je mee? Laat het weten. Via buurtdorpouderkerk@upcmail.nl 

 
Het groot omroepkoor zingt Bruckner en DvoŘák 

 
Heb je een idee? Weet je een leuke voorstelling, laat het weten dan mailen we een rondje 
om te vragen of er belangstelling is en kopen we collectief kaartjes. 
 

Spelletjesmiddag  
 

In principe op de derde vrijdagmiddag van de maand om 14.00 uur, spelletjesmiddag in 
het dienstencentrum van Coherente.   
Vanaf september kan het weer, dus de eerst volgende spelletjesmiddag kan doorgaan op 17 
september om 14.00 uur tot 16.00 uur in Coherente! Je kunt kiezen uit tal van spelletjes, 
dat bepaal je met elkaar. Inmiddels is ook ‘Catan’ aangeschaft! 

 
Wil je meer weten, mail naar  marjanvingerhoed@kpnmail.nl, zij kan je meer vertellen. 

 
Museum 

 
Hoera we gaan weer! Deze tweede vrijdag van de maand op 10 september staat een 
bezoek gepland aan Haarlem, het Teylersmuseum naar de tentoonstelling ‘Vogelpracht’!  
Wil je mee? Meld je dan bij Zwannie de Groot, dan word je toegevoegd aan de mailinglijst 
en krijg je alle informatie verder per mail van te voren. 
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Doorgaans gaan we met bus 300 van de Stramanweg om 13.00 uur naar Amsterdam, hoe 
het deze keer gaat, laat Zwannie je dus weten! 
Wil je toegevoegd worden aan de mailinglijst voor het museum? Meld je dan bij Zwannie, 
zwannie00@hotmail.com 
 

Film  
Helaas, deze laatste zondagochtend van de maand dus nog niet 
De bioscopen zijn weer open maar wel onder de voorwaarde dat de tickets van tevoren 
worden gekocht en binnen 1,5 meter afstand houden. De voorstellingen in Cinecenter 
vinden om coronaredenen heel verspreid in de tijd plaats. Dat betekent dat een gezamenlijk 
bezoek niet echt mogelijk is. Hopelijk weten we meer na de persconferentie op 20 
september.  
Wil je toegevoegd worden aan de lijst van geïnteresseerden voor de film, mail dan naar  
Hilde van Veluw: hilde.vanveluw@planet.nl 

 
Eetclub  

       
Samen eten kan weer. Deze maand eten we samen op de derde donderdag van de maand 
dus nu op donderdag 16 september.  
Bijna volle bak vorige keer met ook een volledig menu. We eten altijd bij iemand thuis. Die 
maakt dan een hoofdgerecht en de anderen zorgen voor een bijgerecht, een voorgerecht, 
een nagerecht, iets voor bij de koffie of een flesje wijn. 
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Meer weten? Mail naar Monique Sons: monique.sons@hotmail.com 

 
Maandborrel op vrijdag om 16.00 uur 

 
Vaak een druk bezochte gelegenheid, de laatste vrijdag van de maand om 16.00 uur bij 
restaurant Tastoe! Dus in september vlak voor burendag,  op 24 september!  
 
Wil je meer weten mail dan naar Marianne van der Vegt: mvandervegt@kpnmail.nl 

 
 

Burendag 25 september 
Koffieochtend op 3 plaatsen in Ouderkerk 

 
 
Bij De Tulp, de kringloopwinkel aan de Beatrixlaan; bij de Gijsbrecht achter het nieuwe Theresia en 
bij de jeu de boules baan aan de Rembrandt van Rijnweg gaan we op Burendag tussen 10.30 uur 
en 13.00 uur een koffieochtend organiseren.  
Er komt een marktkraampje, een aantal klapstoelen en wat statafels. Aan de kraam kun je koffie, 
thee of fris krijgen en een lekkere vlaaipunt van bakker Out. 

En als kers op de taart komt het koor Parels uit de Polder op iedere plek een kwartier lang de 

mooiste smartlappen ten gehore brengen! 
Komt dat zien, komt dat zien! 
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Oproep aan iedere Buurtdorper:  
Woon je in de buurt van een van deze plekken, meld je dan aan om mee te helpen! 
Mail naar Buurdorpouderkerk@gmail.com 
We hebben bij iedere plek iemand die alles van de organisatie weet maar we hebben mensen nodig 
om de kraam in te richten en later weer op te ruimen, mensen die koffie- en theezetten en die 
uitschenken en de vlaai serveren! Alle spullen worden door Buurtdorp aangeleverd!  
 
 
We kunnen dit betalen uit de gift van de Lions die nog steeds op onze 
rekening staat en die we steeds niet konden gebruiken vanwege 
coronabeperkingen. 
 
 

 
 

En verder nog: 
 

Betaalbare ouderenappartementen voor Ouderkerkers 
Helaas, zoals wij in het stuk aan de gemeenteraad en B en W schreven: de gemeente laat niet 
bouwen voor haar inwoners maar voor ‘de markt’! Realistisch gesproken zullen er weinig betaalbare 
koopappartementen komen op de Aart van der Neerweg! We hebben onze teleurstelling duidelijk 
laten blijken en dat ook in het weekblad laten publiceren. Ons inziens, zou hier moeten gelden: 
‘waar een wil is, is een weg’. Maar daar voelt de gemeente blijkbaar niet voor, het is dus een 
politieke beslissing om geen voorwaarden te stellen aan de projectontwikkeling waar dat wel 
mogelijk is, zodat minimaal een deel van onze plannen gerealiseerd zou kunnen worden. Dit is dus 
het laatste bericht over ons vijf jaar durende traject, om te komen tot nieuwe betaalbare 
koopappartementen voor de oudere inwoners van Ouderkerk! Jammer, jammer, jammer! 
 

 
Cultuur in de omgeving en in Ouderkerk 

• Op 11 en 12 september zijn de open monumenten dagen. Op 10 september wordt het 
museum officieel geopend, hangt het schilderij uit de 17e eeuw van Storck Gezicht op 
Ouderkerk er weer en lanceert het Cultuurplatform Ouder-Amstel een boek: Monumenten 
van Ouder-Amstel. 
 

• Op zaterdag 18 september de Hofjesconcerten in Leiden, de hele dag. Je betaalt een klein 
bedrag en gaat van het ene concert naar het ander, veel keuze uit klassiek, wereldmuziek. 

 
Interessante cursussen 

• Coherente organiseert in het kader van het programma ‘Een tegen eenzaamheid’, de 
volgende cursus: ‘Eenzaamheid herkennen en bespreekbaar maken,’ op dinsdag 14 
september a.s. van 14.00-16.30 uur (via Zoom). De training is bedoeld voor mensen die 
tijdens hun (vrijwilligers)werk of in hun directe sociale omgeving mensen tegenkomen die 

mogelijk eenzaam zijn en voor hen iets willen betekenen. Van harte aanbevolen! Meer 

informatie: www.zinnovia.nl. en inschrijven via: vrijwilligerscentrale@coherente.nl  
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• Het onderzoeksprogramma Aging & Later Life (A&LL) van de VU en het AMC, heeft als doel 
om mensen in Nederland te helpen om zo goed mogelijk oud te worden, bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van een dynamische gezondheidsaanpak waarbij ouderen en hun naasten 
worden ondersteund in hun vermogen om zich aan te passen en zichzelf te managen.  Op 14 
september om 19.00 tot 20.30 uur, wordt het thema ‘Zingeving & veerkracht’ besproken via 
een live stream . Meer informatie: Grey Power avond - Zingeving & veerkracht | BeterOud 

 
 

Kleding- en boekenruilbeurs voor Buurtdorpers 
 

Dit willen we graag door laten gaan, volgende maand meer informatie hierover. 
 

 

www.buurtdorpouderkerk.nl 
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