
“Het bio-ritme van de Houtvaartvrienden in coronatijd” 

Lieve Houtvaart vrienden 

Nu de horeca gesloten is, en het Bourgondisch leven alleen maar bestaat uit het afhalen van eten, of 

thuisbezorgen ervan door een sprinter koerier met een vierkante flexibele bak op zijn rug. Heb ik 

mijn droomwens om kok te worden, maar uit mijn wensen bestand gehaald. Als een geboren en 

getogen Uitgeester, dus een echte koekenvreter, zoals dat in de volksmond wordt gezegd, zal mijn 

doel als koekenbakker, in deze coronatijdperk, nog wel haalbaar zijn, om te zijner tijd de Houtvaart te 

voorzien van gebak of lekkere koekjes. Nu doen we het nog even met gekochte koekjes van Albert 

Heijn, Vomar of Aldi, om onze Houtvaart hangplek te voorzien van zelf meegebrachte catering.  

De hoofdaanvoerders van deze wel bijzondere plek, begonnen hun verhaal een paar weken geleden 

op het bankje, net iets over het spoor, vlakbij de Houtvaart. Ieder op het puntje van het houten 

bankje. De afmeting van 1,5 meter kan er net tussen. Het gemis van de biologische klok, zoals 

Hanneke het later benoemde, zit in het bloedsysteem wat ieders Houtvaartliefhebber laat sneller 

kloppen. “Ik ben helemaal mijn dagelijkse activiteiten kwijt; de filmschuur, de sauna, het dansen, en 

ja, vooral de Houtvaart. Ja, zaterdag…..afgelopen zaterdag, Dyon, dan zou het van start zijn 

gegaan…”. Ik keek haar zo van rechts opzij aan. Oh, wat voelde ik haar pijn, haar verdriet, het 

gemis…Diep in mijn hart wilde ik haar een dikke knuffel geven, maar lieve mensen, een knuffel op 1,5 

meter afstand is ontroostbaar. Dat is iets wat vrienden niet kennen. Ik probeerde haar op te 

vrolijken. “We kunnen altijd eerst als proef droog gaan zwemmen.” Want ze hadden voor morgen 

toch al regen voorspeld, dus iets van water werd er wel toegevoegd aan onze zwemdroom. “Nou, 

zegt Nel, dan doe ik wel mee, want ik kom toch hier wel zo’n 10 keer langs per dag, het ligt op mijn 

route”.  

“wil er iemand nog koffie”, roept Bep vanuit de hoek van het houtenbankje. Alleen hoe was het ook 

al weer, was geel voor de koffie of blauw.” “En er is ook nog koek hoor”, hoor ik Joke vanuit de ander 

hoek roepen. Ja, met 1.5 meter afstand dan moeten we goed en luid articuleren willen we onze 

Houtvaart gesprekken nog kunnen volgen. Dan zal je denken wordt er dan niet gelachen in het uurtje 

samen zijn. Ja, we houden ons strikt aan de tijd van het Houtvaart koffie uurtje.  

Elisabeth had mij in de ochtend al geappt dat ze de vlag niet kon vinden tussen haar kleding. Ik zeg 

haar troostend, “oh, dat zal Alex wel niet erg vinden.” “Nou, hij komt hem maar mee helpen zoeken”, 

kreeg ik als bericht terug. “Ja, zegt Joke, alle andere koningsdagen was het lelijk weer. Schijnt 

eindelijk de zon, moeten we nog binnen gaan zitten!!! “Maar, Joke, het is toch wel heel apart in deze 

tijd. Spelende kinderen op straat, oude en nieuwe rage spelen, worden weer tevoorschijn gehaald; 

stoepkrijten ( de prachtigste tekeningen worden er gemaakt, maar ook berichten als sterkte, steun, 

gefeliciteerd, houd vol, berichten die voornamelijk anders per telefoon de eter in gingen), 

stoepranden met de bal, rolschaatsen, skateborden, skeeleren, touwtje springen, en je kon zelf 

gooien met een bal op een ware toren van toiletrollen. Ik denk dat de hoofdprijs een rol toiletpapier 

was. Ondertussen passeren er mensen die voor hun gevoel ook in beweging willen blijven, nu de 

aarde even stil staat. Ze slaan het Houtvaartkwartier gade.” Dag, allemaal, wat gezellig hier zo”.  

“Dames, dames, ik wil nog even wat kwijt”, ik probeer mijn aandacht te vestigen op toch een 

belangrijk iets. Ach, gelukkig ze hebben mij gehoord, want alle gezichten gaan richting mijn profiel. 

“Ik durf het bijna niet te vertellen, maar ik heb een oude hobby weer opgepakt, om de coronatijd wat 

aangenamer te maken”. “Oh”………Heel zachtjes zeg ik,” Ik ben weer gaan haken”. “Ohhh, dan heb ik 

nog wel haaknaalden voor je, Dyon”, roept Bep met een enthousiaste stem. Pff, het is natuurlijk niet 

een alledaagse hobby voor een man, maar kleren maken de man zeggen ze toch? “ Oh, zegt, Nel, 

maak voor mij maar een badpak, net als vroeger, dan ging je het water in, en als je dan het water uit 



kwam dan had je een hangend kruis tot aan je knieën”. Dus mochten jullie een bestelling willen 

doen, ik heb dan gelukkig tot volgend jaar wel de tijd om mijn orders in orde te maken. Misschien wil 

Clara dan alvast gaan sparen voor kraaltjes en lovertjes voor het bovengedeelte van de badpak. 

Flippers zou ook nog een optie kunnen zijn. Alleen nog wat stijfsel aan toevoegen voor stevigheid.” Ik 

denk dat ik maar eens opstap, want ik wil nog wat programma’s op de tv even zien, Elisabeth kijkt de 

groep rond. Ik ga u allen groeten”. Ik kijk ook eens op mijn klok, ja we zitten toch al een uurtje, de 

koffie is op en onze verhalen voor vandaag zijn verteld. Ik groet u lieve Houtvaartvrienden, en wie 

weet tot een volgende keer 


