
	

 

 
 
Corona tijd biedt ook nieuwe kansen!                  
 
Het zijn bijzondere maanden. Wie had dat gedacht, een pandemie in onze tijd..?  Natuurlijk, in theorie wist ik wel dat het zou 
kunnen gebeuren, maar eigenlijk vond ik dat science fiction. 
 
En er zijn uiteraard speelfilms met pandemie als onderwerp. Ik herinner me er één met Dustin Hofman in de hoofdrol. 
Spannend en het kwam natuurlijk allemaal weer goed; de liefde bloeide op als nooit tevoren en ze leefden nog lang en 
gelukkig.  
 
Tja, de werkelijkheid is helaas wat grimmiger. Meerdere dorpsgenoten zijn ofwel zelf of in hun directe familie of 
vriendenkring getroffen door het virus. Spanning en angst heerst helaas ook hier achter menig voordeur.  
 
Gelukkig zijn er ook hartverwarmende acties en initiatieven van buren onderling, van onze Vereniging 50Plus HLS, van leden 
van de Dorpsvereniging, het Oranjecomité, enzovoorts. En wat te denken van de luidende klokken van de Cenakelkerk! Die 
doen je hart sneller kloppen en maken je weer bewust van het feit dat we er samen voor staan en gaan! Samen werkt het 
beter! Mensen weten steeds vaker hulpbehoevende buren te vinden en staan voor hen klaar. En hier en daar waait de rode 
Met Elkaar, Voor Elkaar vlag van het Rode Kruis. Hoe mooi is dat!  
 
Zou het dan toch waar zijn wat Rutger Bregman in zijn bestseller “De meeste mensen deugen” beweert en zijn wij intrinsiek 
gemotiveerd om het goede te doen? Geweldig boek om te lezen, maar je twijfelt zo nu en dan wel als je president Trump 
hoort en ziet… In ieder geval is het bij ons in de Heilig Landstichting zo slecht nog niet. 
 
Op Koningsdag kunnen we weliswaar niet met elkaar feest vieren, maar we zorgen als bestuur die dag wel voor een 
verrassing.  We hopen natuurlijk dat die net zo goed in de smaak zal vallen als de paaseitjes die bij u allen in de bus vielen. 
Wat een leuke reacties ontvingen we daarop! Geweldig om te lezen, dank daarvoor. 
 
De komende tijd zullen we zeker en vast in de gelegenheid zijn om van ons te laten horen. Zo blijven we elkaar ontmoeten, al 
is het niet altijd fysiek. 
 
Blijf vooral gezond en pas goed op uzelf en op uw dierbaren! 
 
Tom Smit 
Voorzitter  
 



 

Uw	berichten	voor	het	Oorbelletje	kunt	u	inleveren	bij	Jaap	Festen,	e-mail	jaapfesten@gmail.com.	
	

Koningsdag 2020                                                       Maandag 27 april 
Hangt iedereen de vlag uit? Het is een bijzondere Koningsdag dit jaar. Om ondanks de 
thuisblijfinstructies toch nog een beetje het traditionele oranjegevoel te hebben, roept 
het Oranjecomité alle kinderen van ons dorp op een mooie KDKT – 
KoningsDagKrijtTekening – te maken op de straat voor hun huis! In de middag 
worden alle krijttekeningen beoordeeld door een heuse jury en valt er ook een prijs te 
winnen! Dus gauw nog even naar de winkel voor stoepkrijt!! 

 
Om 11:30 uur organiseert het Oranjecomité voor alle kinderen ook een on-line bingo! Hoe werkt het? 

1. Zie de lege bingokaarten hieronder. Vul deze met de getallen van 1 t/m 75 (je mag deze natuurlijk maar 1x 
invullen). Ben je meer dan twee kinderen in één gezin? Maak dan je eigen bingokaart van 25 vakjes (5 bij 5).  

2. Ga naar meet.jit.si (gebruik google Chrome) of download de speciale Jitsi-app 
3. Ga om 11:30 uur naar de meeting ‘ hlsbingotime’  en doe mee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
En om 16.00 uur is er het nationale toostmoment. Voor deze Nationale Toost wordt iedereen 
opgeroepen om vanuit de voortuin en met inachtneming van de regels tegen het coronavirus het glas te 
heffen op de gezondheid van iedereen! In straatverband kunt u natuurlijk ook iets anders organiseren dat 
corona-proof is. Een mooie dag gewenst! 


