
Bij elkaar zijn Posthoorn 22 mei 2020 

 

Hoe gewoon was het niet, tot voorkort, om elkaar te ontmoeten, samen op te trekken, samen te werken 

in een ruimte en zoveel meer in elkaars nabijheid. Plotseling kan en mag dat niet meer en niet zo zeer, 

omdat iemand dit niet wil, nee, omdat het levensbedreigend is (gebleken).  

 

Langzaam constateren we dat het, gelukkig maar, beter gaat en de berichten, die we via de overheid 

krijgen, bevestigen dit ook. Minder opnames, een beetje meer vrijheid en economisch gezien, meer 

en meer zaken gaan open. 

Alles wel onder bepaalde voorwaarden en daar moeten we ons ook zeker aan houden. 

 

Voor het eerst sinds 8 weken, heeft het dagelijks bestuur van de Commissie Loosduinen weer eens 

vergaderd. Naast de nodige e-mails en telefoontjes, wilden we gewoon eens bijpraten in life. Je mist 

gewoon de expressie, de manier waarop we met elkaar spreken en de bewegingen. Vaak spreekt het 

lichaam boekdelen bij bepaalde zaken, terwijl je misschien iets anders zegt.  

Daarom wilden we elkaar zien en met in achtneming van alle randvoorwaarden, hebben we de eerste 

vergadering weer gehouden en veel was er te bespreken. 

Je vergeet ook zovéél, terwijl, ondanks een vreselijk virus, het gewone leven gewoon doorgaat. 

 

Een helicopterview van wat er gebeurd is en wat we besproken hebben. 

 Het begon logischerwijs met de vraag of iedereen nog gezond is en wat er zich zo al binnen de 

wijken heeft afgespeeld. 

 Acties, zoals voedsel uitdelen, die door de verschillende organisaties zijn ondernomen, 

wijkberaden, die bloemetjes uitdeelden en mensen hielpen met boodschappen doen en veel 

ondersteuning vanuit het stadsdeelkantoor bij deze acties. 

 De bouwprojecten, zoals Kijkduin bad en Kijkduin binnen gaan gestaag verder en je kunt bij 

Kijkduin bad de contouren al goed onderscheiden, nu van 2 gebouwen de stellages zijn 

verwijderd. Al snel gaat men met de 2e fase beginnen. De bouwplannen rond het hotel blijven nog 

even in de kast liggen. 

 Er is veel te doen over het openbaar vervoer. Er is een nieuwe nota verschenen en als CL proberen 

we de vinger aan de pols te houden en OV-haltes te behouden voor Loosduinen. 

 In Loosduinen zijn de bloembakken wederom geplaatst, een klein lichtpuntje in deze tijd. We 

hebben ook 4 mei herdacht en een bloemstuk neergelegd. Alles ging wel op een hele andere 

manier, maar gelukkig zijn velen gedurende de dag en avond langs gelopen. 

Zoals u ziet een scala aan onderwerpen en we gaan gewoon door.  

 

Ook het koffie-(v)uurtje gaat weer beginnen; wel op een andere manier, maar hebt u op- en 

aanmerkingen, problemen en/of suggesties; laat ze weten en wij proberen hier zo snel mogelijk op te 

reageren.  

 

Met groet en blijf gezond 
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