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BROEKERS TEGEN CORONA 
 
 
Beste dorpsgenoten, lieve bewoners van Broek, Zuiderwoude en Uitdam, 
 
In een paar dagen tijd is ons leven heftig veranderd. Het Corona-virus komt opeens akelig dichtbij. 
Enkelen van ons zijn zelfs – direct of indirect – al met het virus in aanraking gekomen. De 
nieuwsberichten uit andere landen, maar ook uit het zuiden van Nederland, zijn voor velen 
schokkend en spannend. 
 
Het lijkt erop dat ons leefgebied de komende weken, misschien wel maanden, beperkt zal zijn tot in- 
en rondom huis. We hoorden de afgelopen week ‘dat velen van ons het virus uiteindelijk zullen 
krijgen’ en ook over ‘groepsimmuniteit’. Ook al is hierover nu veel discussie, vast staat dat het enorm 
belangrijk is dat niet te veel mensen tegelijk besmet raken met COVID-19, het Corona-virus. De zorg 
kan het aantal te behandelen patiënten dan niet meer aan, met alle gevolgen van dien.  
 
Sociale isolatie 
Er is ons met klem gevraagd om te doen aan ‘social distancing’, sociale isolatie. Thuisblijven dus, als 
het niet écht noodzakelijk is om ergens naartoe te gaan. Dat is niet gemakkelijk, maar wel nodig. En 
het vereist van iedereen discipline. Je brengt anders niet alleen jezelf, maar wellicht ook anderen in 
gevaar. Sociale isolatie is natuurlijk lastig. Mensen zijn sociale dieren. Opeens zit je de hele dag met 
je gezin thuis, ben je naast thuiswerker ook nog part-time leerkracht en moet je dealen met je eigen 
stress. Of kun je als alleenstaande geen activiteiten meer ondernemen die je dag breken. Dit alles 
levert bij veel mensen stress op. Maar soms ook praktische problemen. Hoe kom ik aan mijn 
boodschappen? Wie helpt me nu met mijn probleem? Met wie kan ik nu praten? 
 
Curve in Broek  
Er is een Corona-curve in China, in Italië, in Brabant, maar ook een curve in Broek. We blijven met z’n 
allen dicht bij huis, dus wij zijn zelf degenen die de curve in Broek bepalen. Die in China is niet 
relevant voor ons, die in Italië ook niet. En hoe minder én hoe langzamer Corona zich in Broek 
verspreidt, hoe minder mensen er naar de IC moeten als die straks overvol zijn. En dat zullen ze 
helaas waarschijnlijk zijn. Over 3 maanden is er meer plek en dan is besmetting echt minder heftig: 
want dan is er een bed, een beademingsapparaat en dus een betere kans op herstel en overleving. 
 
Samen sterk 
Broek is een klein dorp met een actieve gemeenschap. We ontmoeten elkaar normaliter dagelijks op 
allerlei plekken in het dorp: op school, op het plein, bij de Rob of de Drie Noten, in het Broekerhuis, 
aan de Draai 33 of in het Winkeltje. Bij de yoga-cursus of in onze prachtige kerk. Daar bespreken we 
onze belevenissen, onze problemen, onze hulpvraag. Dat alles moeten we, ook in de komende lastige 
periode, ook nu blijven bespreken. De menselijke maat is nu belangrijker dan ooit. Velen willen wel 
iemand helpen, maar hoe brengen we hulpvraag en -aanbod zodanig bij elkaar, dat het ook écht gaat 
helpen?  
 
Samen tegen Corona: praktisch en lokaal 
Daarom nemen een aantal Broekers, samen met de Broeker Gemeenschap, Stichting de Broeker 
Kerk, de Dorpsraad, de Oudersociëteit en BroekLab, nu het voortouw om alle Broekers aan elkaar te 
verbinden. Met oude én moderne middelen. 



   
 
Hoofddoelen van het initiatief zijn: 

• 'Flatten the Curve' in Broek in Waterland  
• Verbinden van de bewoners van Broek  
• Zorg en oog voor elkaar goed regelen.  

 
Bijkomend doel is het faciliteren van initiatieven die het leven de komende tijd leuker en makkelijker 
maken, helpen om relevant nieuws en initiatieven snel en effectief onder Broekers te verspreiden.  
 
Zo gaan we dat doen: 
 
1: Lokale app-groep: Buurthulp 
We hebben het dorp op buurtniveau verdeeld. Per buurt is er een Whatsapp-groep, welke beheerd 
zal worden door een vrijwilliger uit die buurt, de ‘buurtcoördinator’. Voor die app-groep kan 
iedereen in die buurt zich aanmelden, om zo met elkaar in contact te blijven, relevant nieuws snel te 
kunnen verdelen en lokale hulpvraag goed te kunnen organiseren. Door de app-groep kleinschalig te 
houden, voorkomen we dat we allemaal plat worden geappt en hulp snel ter plaatse kan zijn. De 
buurtcoördinatoren komen samen in een andere Whatsapp-groep en kunnen zo alle relevante 
nieuwswaardigheden met iedereen delen. Voor bewoners zonder Whatsapp worden ook adres en 
telefoonnummer van de buurtcoördinator gedeeld. U kunt dan altijd aankloppen met uw hulpvraag! 
 
2: Inventarisatie van mogelijkheden en behoeftes 
Hoe lastig ook: het lijkt verstandig om het leven toch ook zo veel mogelijk door te laten gaan, zij het 
in aangepaste vorm. Mensen zijn creatieve wezens en juist in ons dorp wonen veel creatievelingen. 
Graag brengen we lokaal aanbod en lokale vraag zo georganiseerd mogelijk bij elkaar, zodat we 
maximaal van elkaars mogelijkheden kunnen profiteren. Door zoveel mogelijk lokaal op te lossen, 
hoeven we allemaal het dorp minder te verlaten en verkleinen we de risico’s op besmetting.  
 
Heb jij een goed idee? Kun of wil je anderen helpen? Wil je voor anderen koken, cursussen 
aanbieden, steun geven of entertainen? Meld je met je idee en mail deze naar 
BroekersTegenCorona@gmail.com o.v.v. naam en telefoonnummer. Daar brengen we alle 
initiatieven de komende dagen snel in kaart en verbinden we de juiste mensen met elkaar. 
 
3: Bieden van communicatiekanalen 
Na het in kaart brengen van de initiatieven, zullen via de reeds bestaande Facebook-groep ‘Broek in 
Waterland’ generiek hulpaanbod en online programmamogelijkheden regelmatig worden gedeeld. 
Meld je nu aan voor deze groep als je dat nog niet hebt gedaan. 
 
Ook digitaal bij elkaar komen kan professioneel worden gefaciliteerd. Zo is ervoor gezorgd dat er een 
gratis open online video-conferencekanaal beschikbaar komt voor de initiatieven van Broekers (via 
ZOOM.com). Hiervoor zal in de komende dagen een programma worden opgesteld en bijgehouden. 
Zo kan er bijvoorbeeld live worden geknutseld, gepraat met een groep of een live kerkdienst worden 
gehouden. Dit kanaal zal al de komende dagen in de lucht komen. 
 
Doe mee, help mee!  
Heb jij ideeën die kunnen bijdragen aan deze doelen? Die helpen onze gemeenschapszin versterken 
en vergroten? Of heb je vragen of opmerkingen? Meld je dan via BroekersTegenCorona@gmail.com. 
In de tussentijd: blijf allen gezond, let op uzelf en op elkaar! 


