
Uit in coronatijd 
 
Steeds meer mensen storen zich niet aan de coronaregels en trekken er toch op uit. 
Op zich niets mis mee, mits je de adviezen opvolgt, dus niet in grotere groepen bij 
elkaar gaat zitten. Dat valt dikwijls niet mee en je vraagt je af wat er in de hoofden 
van die mensen omgaat. Een risico moet je zo nu en dan nemen, maar het risico om 
mogelijk anderen te besmetten? Er blijkt een groot percentage coronablockers te 
zijn, mensen die het nieuws niet volgen, corona negeren en gewoon doen wat ze 
altijd hebben gedaan. 
 
Wat mag en kun je doen in coronatijd? Een aantal activiteiten is klaarblijkelijk heel 
populair. Het rijden naar de milieustraat er één van, in Zeeland hadden ze er zelfs 
een wachttijd van anderhalf uur voor over. Zelf wilde ik ook aan dit “uitje” deelnemen, 
maar bij het zien van tien auto’s voor mij en een aantal regelaars voor het verkeer 
hield ik het voor gezien. 
Bakken en koken staan ook al hoog op de lijstjes, korenmolens draaien overuren 
(men hoopt wel dat de nieuwe klanten na de coronatijd terug zullen komen) en in het 
voorjaar zijn de tuincentra natuurlijk altijd al populair. 
 
Een dezer dagen was het weer tijd voor een extra frisse neus, de MG werd daarvoor 
van stal gehaald en het was eigenlijk wel rustig onderweg. Tegenover de dikke toren 
van Varik (de kerk aan de dijk) bevindt zich een groot terrein met uitzicht op de rivier. 
Dat bleek door velen te zijn gevonden en hoewel de afstand wel gehandhaafd werd, 
was het er ongewoon druk, voor deze coronatijd althans. Het blijft een prachtig punt 
om naar het scheepvaartverkeer op de rivier te kijken. 
 

 
 
Maar er is nog veel meer te beleven: huiskamerbingo heb ik voorbij zien komen. Ik 
noem nog een paar bijzondere aanbevelingen (gevonden op internet): aandelen 
kopen, een pinguin bouwen van papier maché, tandpastaspetters van je badkamer-
spiegel afpeuteren. Hoe inventief kan iemand zijn … 
 
En wil je nog meer, kijk dan even op de website www.1001activiteiten.nl met meer 
dan 85 activiteiten voor in coronatijd – online of thuis met het hele gezin! 

http://www.1001activiteiten.nl/

