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Corona, wie had ooit gedacht dat dit op alles en iedereen zulke grote gevolgen zou hebben. Een  gevolg 

was ook, dat de winkels op slot gingen en er strikte regels kwamen om op een veilige en verantwoorde 

manier met elkaar om te gaan. Dit had helaas ook consequenties voor de winkel bij onze vereniging. 

Voor zover bekend, is er ook voor het eerst geen winkelseizoen geweest in 2020. We hebben het nog 

wel geprobeerd  begin maart. De winkelcommissie heeft toen alsnog de winkel moeten sluiten. Voor 

veel mensen was dit een grote teleurstelling, maar iedereen had er wel begrip voor. Gelukkig waren 

er wel een aantal vrijwilligers die zowel op zaterdag als doordeweeks de grond- en zandverkoop wilden  

doen, waarvoor hartelijke dank. 

Het afgelopen winkelseizoen ging gelukkig beter van start. Wel hadden we een uitdaging. Om te 

kunnen voldoen aan de coronamaatregelen, moest de opzet van de winkel worden aangepakt, om de 

verkoop door te laten gaan. Leden mochten niet meer in de winkelkas.  

In 2020 hebben twee commissieleden, Antoinette Groenewegen en Hans Waque om persoonlijke 

redenen besloten met de winkelcommissie te stoppen. Bij deze nog heel erg bedankt voor jullie inzet.  

Marja en ik (Ries) bleven over. Aangezien ik met een grote verbouwing van mijn nieuwe woning bezig 

ben, ben ik niet veel aanwezig geweest op zaterdag. Jammer, ik had graag ook de nieuwe leden 

willen ontmoeten. Op de achtergrond was ik actief betrokken bij de winkel, en het lukte Marja om 

samen met de vrijwilligers de winkel draaiende te houden. 

Later in het seizoen hebben Dolly en Claudia zich aangemeld om de winkelcommissie te komen 

versterken.  Ook zij hebben met veel enthousiasme een aantal zaterdagen voor hun rekening 

genomen. Met zijn vieren gaan we er van uit dat we ook het komend seizoen van dienst kunnen zijn.  

Tot slot wil ik namens de winkelcommissie alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.  

Ries van Maanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


