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En ineens zitten we allemaal thuis…. 
 

Het zonnetje schijnt, de vogels fluiten en de 
lucht is blauw.  
En toch sluipt ergens de Corona-vijand rond. Je 
ziet hem niet, maar hij is er wel. Pas goed op je 
zelf en je omgeving.   
 

Wij leven in ongekende tijden, in een situatie 
die niemand van ons  eerder heeft meege-
maakt.  Nauwelijks naar buiten kunnen, niet 
op bezoek kunnen gaan bij familie, kinderen 
en kleinkinderen, vrienden, buren en niemand 
die ons komt bezoeken. Alle vaste afspraken 
om gezellig iets samen te doen met anderen 
zijn afgelast.  
Ook wij hebben alle activiteiten voor onze le-
den moeten opschorten, eerst die van maart/
april en nu ook die van mei. Of we in juni weer 
bij elkaar kunnen komen is nog maar een 
groot vraagteken, maar bedenk... 
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Corona-periode  

Extra uitgave Pasen 2020 

 

Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de 
eerst volle maan in de lente.  
Mocht het volle maan zijn op de eerste dag van 
de lente dan wordt Pasen 2020 die dag en de 
dag daarna gevierd. Mits deze niet op een zon-
dag valt, anders wordt het paasfeest de zondag 
daarna gevierd. De paasdata vallen hierdoor 
altijd tussen 22 maart en 25 april.  
 
Wat hebben de paashaas en paaseieren met 
Pasen te maken? 
Niets. Soms wordt gedacht dat het christelijke 
Pasen een oud Germaans feest zou hebben 
verdrongen, maar dat klopt niet. Wel waren er 
verhalen rondom een nogal woeste heidense 
godin Eastra (waarin je het Engels ‘easter’ voor 
Pasen nog terug hoort) die zich soms vertoon-
de als een wild springende haas. Eieren zijn 
een logisch symbool van de lente. Dat is een 
mengelmoesje geworden met het christelijke 
paasfeest. 

Wat is Pasen? 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest in 
het liturgische jaar, volgend op de Goede 
Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun 
geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op 
de derde dag na zijn kruisiging. Pasen duurt 
twee dagen en wordt gevierd op een zondag 
en maandag. Beide dagen worden wel afzon-
derlijk eerste en tweede paasdag of paaszon-
dag en paasmaandag genoemd. 
Het christelijke Pasen verwijst ook naar de 
vijftig dagen durende periode van het kerkelij-
ke jaar vanaf het paasfeest tot Pinksteren. De 
periode van het paasfeest tot Hemelvaarts-
dag duurt veertig dagen.  
Wanneer is het Pasen 
In de 1e en 2e eeuw van het Christendom, 
was niet duidelijk wanneer Pasen gevierd 
moest worden. Pas in de 8e eeuw werd pas 
een eenduidige formulering bedacht.  
Deze luidt als volgt: 

PASEN 

Wij wensen u fijne Paasdagen! 

En hopelijk snel tot ziens… 

Bestuur Jongeren van Vroeger 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Week
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Week
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen


 Website: www.jongerenvanvroeger.nl E-mail: info@jongerenvanvroeger.nl 

 Nieuwsbrief ‘Jongeren van Vroeger’ Jaargang 5/nr. 25 

Pagina 2 

Tips om de verveling tegen te gaan 

De komende tijd moeten we zoveel mogelijk thuis blijven, afstand houden en goed  opletten.  
Het is stil in de Nederlandse straten.  
 
Voor wie aan huis gebonden is hebben verschillende organisaties informatie om actief te blijven, 
lichamelijk en met het hoofd. 

 
 Omroep Max heeft activiteiten op een rijtje gezet zoals afleveringen van Nederland in beweging 

en online exposities van musea. Bekijk het overzicht op https://www.maxvandaag.nl  
 De Nationale Bibliotheek heeft interessante tips om het thuis makkelijker, veiliger en leuker te ma-

ken. Ga naar het Digi-Taalhuis https://www.bibliotheek.nl/digitaalhuis.html 
 De Zonnebloem deelt veel tips voor thuis van online spelletjes tot knutselideeën. 
 Eke dag is er https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/nationale-thuisbingo/  
 
Bron: Een tegen Eenzaamheid. 

 
Voor Film & Documentaire liefhebbers  
 Bij de publieke omroep kun je terecht voor documentaires:  2doc.nl 
 Normaal moet men voor het filmkanaal Film1 betalen, maar digitale televisie-abonnees van Ziggo 

en KPN hoeven dat de komende weken niet. 
 Filmhuis-liefhebbers kunnen voor de nieuwste films terecht op  picl.nl  
 Meer arthouse films zijn terug te zien via  cinetree.nl (update: via cinetree.nl/samenthuis  Ook 

van het IFFR (Internationaal Film Festival Rotterdam) zijn er bijzondere films online te bekijken 
iffr.com/nl/ iffr-unleashed (Allen niet gratis, maar op deze manier wordt de onafhankelijke film en 
de distributie daarvan ook gesteund) 

 
Voor Kunstliefhebbers  
 Musea zijn in ieder geval tot en met 28 april gesloten. Maar sommige musea hebben  hun collectie 

online gezet of bieden video’s aan waarbij ze meer van het museum  laten zien.  Zo biedt het Rijks-
museum in de Rijksstudio  rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio bijna 700.000 items uit de collectie die 
gratis én in hoge resolutie te bekijken zijn. Ook leuk: je kunt je eigen collectie maken. Mooie rond-
leidingen van het Rijksmuseum zijn via Facebook te zien facebook.com/ rijksmuseum/ 

 Maar waarom alleen in Nederland een virtuele museumtour doen als het ook over de  grens kan? 
Hier wat links: British Museum, Londen (klik door een timeline en de collectie) 

 Musée D’Orsay, Parijs (klik op het Streetview poppetje en je kunt door het museum navigeren) 
 
Voor Muziekliefhebbers  
 De YouTube kanalen van NPO Radio4 en AVROTROS staan bomvol prachtige concertregistraties en 

andere video’s. Bekijk ze hier: youtube.com/radio4nl/videos en youtube.com/avroklassiek/videos 
 Via de website van Metropolitan Opera kun je elke dag een gratis opera kijken metopera.org 
 
 

https://www.maxvandaag.nl
https://www.bibliotheek.nl/digitaalhuis.html
https://www.zonnebloem.nl/deelnemers/thuis
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/nationale-thuisbingo/
https://www.2doc.nl/
http://picl.nl/
https://cinetree.nl/
https://cinetree.nl/samenthuis
https://iffr.com/nl/iffr-unleashed
https://iffr.com/nl/iffr-unleashed
https://iffr.com/nl/iffr-unleashed
https://iffr.com/nl/iffr-unleashed
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio
https://www.facebook.com/rijksmuseum/
https://www.facebook.com/rijksmuseum/
https://www.facebook.com/rijksmuseum/
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://www.youtube.com/user/radio4nl/videos
https://www.youtube.com/user/avroklassiek/videos
https://www.youtube.com/user/avroklassiek/videos
https://www.metopera.org/
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Fit blijven? Dat kan ook!  

 Een wandeling buiten is altijd fijn, ook om even wat frisse lucht te halen en lekker te bewegen. 
Mooie wandelroutes zijn hier te vinden natuurmonumenten.nl/wandelen 

 Liever binnen blijven en toch fit blijven? De lessen van Nederland in beweging zijn gewoon via in-
ternet terug te zien maxvandaag.nl/nederland-in-beweging/  

 Of kijk eens bij de thuisworkouts van Optimavita  optimavita.nl/workouts/   
 Yoga kan natuurlijk ook. Deze yogaschool uit Amsterdam biedt gratis online lessen aan 

 denieuweyogaschoolonline.nl/gratis-videos 
  

Om te Lezen & te Leren..  
 Via de website van de Bibliotheek zijn er volop e-books beschikbaar onlinebibliotheek.nl/e-books  

en ook luisterboeken onlinebibliotheek.nl/luisterbieb 
 Online een cursus doen kan ook! Kijk eens op udemy.com (tal van cursussen, van talen tot aan 

marketing) en seniorweb.nl/cursussen/online-cursussen (handig voor digitale cursussen) 
 

Voor Sportliefhebbers  
 Voorlopig geen vervolg van de Eredivisie, geen EK dit jaar…. Voetballiefhebbers hebben het zwaar.  
 Op footballia.net zijn een heleboel voetbalwedstrijden gratis terug te zien, zowel van de nationale 

competities als van eindrondes. Je hoeft je alleen te registreren met een e-mailadres en een sterk 
wachtwoord. 

 Ook is er een speciaal Ons Oranje YouTube kanaal waarbij er heel veel leuks te zien is van onze na-
tionale teams youtube.com/onsoranje 

 En nu de enige klassieker op Nederlandse bodem ook van de kalender is gehaald is het geen straf 
om de legendarische editie van vorig jaar nog eens terug te kijken: Amstel Gold Race 2019 

 
Voor Kook & Bak liefhebbers  

 Er ligt vast een hele stapel kookboeken te wachten om mee aan de slag te gaan, maar ook online 
zijn er volop recepten en video’s te vinden.  

 Bij de VPRO kunnen we recepten en het terugkijken van haar leuke programma 
vpro.nl/programmas/koken-met-van-boven 

 Bij onze Zuiderburen is het programma ‘Dagelijkse Kost’ een populaire bron voor recepten. Op de 
website kun je heel makkelijk recepten vinden en het leuke is dat bij elk recept een video te bekij-
ken is: dagelijksekost.een.be 

 Een andere leuke website met recepten (voor bakken en koken) en ook video’s is  
kokenmetkarin.nl 

 
Bron: FASv een lid van een aangesloten vereniging (naam is bij FASv bekend)  

https://www.natuurmonumenten.nl/wandelen
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/
https://www.optimavita.nl/category/workouts/
https://www.denieuweyogaschoolonline.nl/gratis-videos/
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
http://udemy.com/nl
http://udemy.com/nl
https://www.seniorweb.nl/cursussen/online-cursussen
https://footballia.net/
https://footballia.net/
https://www.youtube.com/user/onsoranje/videos
https://www.youtube.com/user/onsoranje/videos
https://www.npostart.nl/nos-studio-sport/21-04-2019/POW_04191870
https://www.npostart.nl/nos-studio-sport/21-04-2019/POW_04191870
https://www.vpro.nl/programmas/koken-met-van-boven.html
https://dagelijksekost.een.be/#!
https://dagelijksekost.een.be/#!
https://www.kokenmetkarin.nl/
https://www.kokenmetkarin.nl/
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REKEN- EN DENKPUZZELTJES 
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Lente 
 

het ene is nog mooier dan het andere 
de appelboom – de perelaar 

en zienderogen staan ze te veranderen 
ik sta erbij en kijk er naar 

 
‘k heb er geen hand voor uit hoeven  

te steken 
 

mijn hand is trouwens daarvoor véél te klein      
maar ik raak op al dit moois niet uitgekeken 

staat dit er allemaal voor ons,  
zou dat zo zijn? 

 
nu hier de witte bloesems uit de  

takken breken 
nu is de verre hemel even héél dichtbij 

en wat ik zie,  
dat kan ik niet in woorden spreken 

 
er gaat vandaag gewoon een wonder door  

de wei 
 
 
 
 

Toon Hermans uit de dichtbundel  
Alles is heimweeh 
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Jeroentje van 4 jaar, vraagt zijn opa  

een snoepje. 

Aangezien het Vastentijd is, zegt opa: 

“nee jongen dat kan nu niet het is Vasten” 

Waarop Jeroentje met een triest snoetje  

reageert: 

Maar opa, wanneer is het dan weer de Losse? 


