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Bericht vanuit het bestuur
• Weer een maand zonder activiteiten en inmiddels liggen ook de verkiezingen achter ons.
• Het paaskienen en ook de jaarlijkse kermis gaan dit jaar niet door.
• Als je naar de kerk wilt, dan moet je een plaats bespreken. Je kunt ook thuis op de computer de mis
volgen. Wie had dit ooit gedacht?
• De kerkenveiling loopt veel inkomsten mis, al kun je nog wel digitaal aankopen doen.
• Maar de eerste versoepelingen komen eraan en misschien kunnen we in april weer gebruik maken van
een terras voor een kopje koffie of wellicht een borrel.
• Iedereen ziet er naar uit dat er weer wat meer mogelijk is. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de kapperzaken weer open zijn en dat alle coronakapsels langzamerhand verdwijnen.
• Gelukkig mogen de inwoners van de verzorgingshuizen twee bezoekers ontvangen.
• Buiten zie je veel mensen wandelen en fietsen en houden we zoveel mogelijk afstand.
• Je mag weer winkelen, alleen volgens afspraak, en de beschikbare tijd is meestal te kort.
• De webwinkels (bestellen via internet) draaien overuren en de bestelauto’s die de pakketten thuis
bezorgen zie je overal rijden.
• En dan het bericht dat onze supermarkt Deen, waar velen van ons de boodschappen doen, gaat stoppen
en wordt overgenomen door drie grote winkelketens. De locatie in het gezellige en vertrouwde Streekhof blijft bestaan en wordt een Albert Heijn-winkel. Over ongeveer een half jaar zal dit plaatsvinden.
• We zijn inmiddels allemaal een beetje corona-moe, maar we moeten nog even volhouden.
Trudy Ligthart

De avondklok en het stemmen
Sinds 23 januari is de avondklok van toepassing van 21.00 tot 4.30 uur om het
aantal bewegingen van de mensen te beperken. Tijdens de wintermaanden
hebben de meeste mensen daar niet zoveel last van gehad.
Nu het vaccineren vordert, hebben we goede hoop dat er
binnenkort verruiming komt. De lente en de zomerperiode
zullen hier ook zeker een bijdrage aan leveren.
Voor het stemmen werden deze keer twee extra dagen toegevoegd om met name de
ouderen vanaf zeventig jaar de gelegenheid te geven om gespreid te stemmen. Ook het
stemmen per post was voor 2,4 miljoen ouderen een mogelijkheid. Laten we hopen dat
we straks een stabiele en eensgezinde regering krijgen.

Lente

Lente is het leukste jaargetij
Bloemen springen op en vogels zingen
Je bent buiten en dat soort dingen
Pasen en zo
Lente, jij bent het best cadeau
Ook al lijkt dit een vreemd gedicht
Lente, jij bent waarvoor ik zwicht

