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Het werd ons al snel duidelijk dat het er
vóór 1 juni niet inzat. Het verbod op het
open-zijn van horeca-gelegenheden gold
natuurlijk ook voor ons. Toen het bericht
kwam dat de terrassen per 1 juli weer open
mochten, kregen we weer hoop! Misschien
kunnen zondag 5 juli weer starten?

Van de voorzitter
Zó ziet ons veldje er uit op 14 juli 2020! Ons
prachtige plekje aan de IJssel, bij ’t Kleine
Veer. Het is goed te zien, waar onze keten
vorig jaar stonden. Daar waar de
margrieten vrolijk bloeien, stond de keukenkeet en even verder naar achteren op het
andere ongemaaide vierkantje stond de
keet met onze terrasspullen.
HET GAAT HEM NIET WORDEN, DIT
JAAR. WE GAAN NIET OPEN.

Maar dan moet de pont wel varen! We
hadden altijd wel bezoekers uit Hattem die
een rondje wandelden langs de jachthaven
en langs de IJssel; - kopje thee of koffie bij
ons, met een lekker bakseltje erbij – en dan
langs
het
fietspad en
over
de
Hoenwaardsebrug weer terug naar Hattem.
Maar we hebben ook passerende fietsers
en overstekende wandelaars nodig. Dus
zijn we afhankelijk van de pont!

Wat een verdriet! We waren er helemaal
klaar voor; twee nieuwe vrijwilligers,
financiën op orde, het rooster klaar; nog
een vrijwilligers-bijeenkomst om de laatste
dingen te bespreken en dan los!

Voor zover ik het begrepen heb, heeft de
gemeente Zwolle een onderzoek gedaan
om te kijken of ’t Kleine Veer weer in de

Maar
toen
kwam
corona.
Geen
vrijwilligersbijeenkomst en afwachten!
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vaart kan worden genomen, in een
anderhalve-meter-samenleving. Kennelijk
vindt de gemeente het niet verantwoord of
niet rendabel de pont te laten varen.
Jammer, jammer, jammer!

Ondertussen houden we een gezellige
vrijwilligersbijeenkomst op ons, wat kale,
veldje. Want anders zouden we elkaar
helemaal niet zien dit jaar. En dat is
ongezellig.

De teleurstelling van de bands en koren die
bij ons zouden optreden is natuurlijk ook
groot. Ze hadden er allemaal zoveel zin in
weer eens op te treden en in de open lucht
is een concertje sowieso altijd een vreugde.
We zouden “Just Vibes’, ‘Om de Hoek’, de
“Less is More Band’, het Hanzekoor, de
‘HomeMaids’ en het Barokkoor op bezoek
krijgen. Jammer, jammer, jammer.

Financieel gezien hebben we natuurlijk een
enorme strop, want we draaien €0,00
omzet en de kosten van de winterberging
van
onze
keten,
de
banken
verzekeringskosten etc. gaan natuurlijk
gewoon door. Dus HELP ONS! STORT
EEN FLINKE DONATEURS-BIJDRAGE,
alstublieft.
Tot volgend jaar!
Harma Scholtens

Hoe nu verder?
Wel, we gaan gewoon óp voor volgend jaar!
We gaan er maar vanuit, dat de pont vanaf
april 2021 wel weer vaart?!
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t.n.v. Stichting
Culturele Theeschenkerij Oldeniel te
Zwolle.

Het optreden van de Less is More Band in 2019
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