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Beste Boeren en Boerinnen, 

Wat is het een rare, onwerkelijke tijd waarin we ons bevinden. Zo staan we nog met z’n allen mee te 

zingen met het Boeremoeske tijdens de Boerenbruiloft van Ab en Saar, en zo zitten we gedwongen 

thuis wegens een “intelligente” lockdown. Niets gaat meer zoals voorheen en bij alles moeten we 2 

keer extra nadenken. We werken, daar waar het kan, zoveel mogelijk thuis en anders werken we met 

allerlei aanpassingen. Sommige van ons zijn ineens leraar of lerares geworden omdat er thuis 

lesgegeven moet worden, andere hebben de klusser in zichzelf gevonden. Ook internet draait op 

volle toeren, want als het niet persoonlijk kan, dan gaan we volop aan het videobellen. Dat is wel 

even wennen voor iedereen, maar gelukkig bestaat deze mogelijkheid wel. 

Voor iedereen zijn het onzekere tijden en helaas hebben we geen idee hoelang het allemaal nog gaat 

duren of wat er nog allemaal op ons af gaat komen. Wel weten we dat we voorlopig nog te maken 

gaan krijgen met verschillende maatregelen en beperkingen waardoor er veel dagelijkse zaken 

tijdelijk niet meer kunnen of mogen. We mogen niet meer op bezoek bij elkaar, we moeten 1,5 mtr 

afstand van elkaar bewaren en tal van normaal vanzelfsprekende dingen kunnen niet meer. Maar 

gelukkig zijn wij allemaal creatiever dan dat wij zelf verwacht hadden en ontstaan er door deze crisis 

ook heel veel nieuwe ideeën en lijken we in een tijd van afstand juist dichter bij elkaar te komen. 

Dit vergt veel van ons allemaal, of we nu jong of oud zijn, arm of rijk, dit treft ons allemaal. 

Niet alleen voor ons als Commissie Boerenbruiloft, maar ook voor het hele verenigingsleven is het 

puzzelen wat te doen de komende tijd. We hadden allerlei plannen staan, die zijn afgezegd of 

voorlopig zijn uitgesteld. We hebben het onderling besproken en we hebben beslist dat we wel 

verdergaan met de voorbereiding voor een nieuw seizoen. Uiteindelijk kan niemand in de toekomst 

kijken mochten we dingen moeten aanpassen dan gaan we dat uiteraard op dat moment bekijken, 

echter stil zitten en afwachten helpt niemand. 

We zullen jullie dan ook op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen binnen de Commissie 

Boerenbruiloft en wij vertrouwen erop dat we elkaar weer allemaal in goede gezondheid gaan 

tegenkomen.  

Ik wil jullie namens de gehele Commissie Boerenbruiloft allemaal heel veel sterkte, beterschap, 

wijsheid en Liefde wensen. Let allemaal goed op elkaar, op jezelf en je naasten.  

Het wordt beter, echt. 

 

Antoon Verbeek 

Voorzitter Commissie Boerenbruiloft Eindhoven 

 

 

 


