
 

1 

Vrouwen van Nu Kropswolde  

in Coronatijd 



 

2 

Een uitgave van Vrouwen van Nu Kropswolde 

Met bijdragen van leden van Vrouwen van Nu Kropswolde 

Gedenkboek/geschenkboek aan de leden t.g.v. Kerst 2020 (fysieke viering afgelast) 

 

Redactie en samenstelling: Willy van der Meer 



 

3 

December 2019 

 
Een gezellige tijd. Na Sinterklaas is het tijd om aan de Kerst te gaan beginnen. Ie-

dereen versiert het huis met stemmige verlichting en een kerstboom. De Vrouwen 
van Nu vieren op 19 december hun Kerstfeest.  
De bestuursleden openen het kerstpro-
gramma met het zingen van een eigen 
tekst op de melodie van ‘Komt allen te-

zamen’, met begeleiding van Martinus 
Fennema op de piano. Aansluitend leest 
Korry Jonker een Gronings kerstverhaal 
van Herman Sandman voor.  
Scrooge vertelt daarna een verhaal van 

Charles Dickens over naastenliefde, ge-
zelligheid en delen, waarin hij de vrekkige hoofdpersoon is. Uiteindelijk deelt hij 
zijn geld en legt hij op alle tafels een handvol munten.  
Annette Kroeze, Betsy Samplonius en Francis van Bochove vertellen een kerstver-

haal. We luisteren naar het pianospel van Martinus en zingen kerstliedjes met zijn 
begeleiding.  Zo beleven we  ‘allen tezamen’ een gezellige en sfeervolle kerstvie-
ring. 

 

‘kerstfeest is denken  
aan vrede en licht 
aan de boodschap 
het blijde bericht 

van komen van mensen 
heel dicht bij elkaar  
niet voor heel even 

maar – als het kan – 
het hele jaar’ 

Samen het Nieuwe Jaar in. 

Op 20 januari 2020 verzorgen Janneke Vos en Tita Klimp een avond met sterke ver-
halen en anekdotes over het leven op een Roemeense boerderij in Oarba de Mures, 
gelardeerd met beelden en gebracht met veel humor.  

Het VvN-programma loopt gesmeerd. We hebben een interessante en leerzame the-
ma avond over de GGZ-praktijk van Ad Heinemans . 
Op 20 februari  is er de bomvolle  jaarvergadering, met na afloop een toneelspel in 
twee bedrijven door ‘acteurs’ uit ons midden. Vooraf een gezellig geschuif met 
stoelen om volop te kunnen genieten van het toneelspel “Het Poëziealbum”. We 
volgen de escapades van onze leden op het toneel. Na vele verwikkelingen, zoals 
het een goed toneelstuk betaamt, komt aan het einde alles goed. Het gezelschap 
krijgt een daverend applaus. 

Er wacht een jaar met veel gezelligheid en interessante VVN-avonden op ons! 

Maar het liep even anders…. 
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16 maart 2020 19.00 uur: de historische live persconferentie van premier Mark Rutte 

over de coronacrisis.  

Maar waar keken wij naar……? 

Naar het boek van de Stichting Historie Kropswolde en Wolfsbarge, dat  

prominent achter Rutte opgesteld stond. Mark Rutte had daarvan een exemplaar ge-

kregen omdat zijn voorouders op Woldweg 218 in Kropswolde hadden gewoond. 

Nooit gedacht dat dit boek een dergelijke plaats in het torentje kreeg en Corona’s aan-

dacht zou afsnoepen. 

De lancering van dat bewuste boek had echter niet zulke verstrekkende gevolgen voor 

Kropswolde als de besluiten die de Minister President afkondigde:          

de “Intelligente” Lockdown. 
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 ‘Intelligente’ Lockdown 

 

 Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht. 

 Verpleeghuizen gaan dicht. 

 Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor  

 kinderen die thuis zitten. 

 Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht  

 Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. 

 Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops 

 sluiten  

 Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk  

 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.  

 Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. 

 
Alle maatregelen gelden tot en met maandag 6 april 2020.  
 

 

Maar na 6 april was het nog lang niet afgelopen……….. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland
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13 maart 2020  
 
Beste leden, 
 
Met ingang van maandag 16 maart aanstaande zijn voor de duur van 1 maand (tot 
16 april) alle bijeenkomsten van de Vrouwen van Nu Kropswolde afgelast. Dat 
zijn de in die periode geplande thema- en afdelingsavond, activiteit van de cré-
actieve commissie, de reiscommissie en de wandelclub en bijeenkomsten van de 
bridge- en de leesclub.  
Wij volgen zo het dringende verzoek van het landelijk bestuur (Zie hieronder.). 
 
"Naar aanleiding van alle recente berichtgeving met betrekking tot het coronavi-
rus en de hierop gevolgde aanscherping van het regeringsbeleid, heeft het lande-
lijk bestuur in overleg met het landelijk bureau besloten om vanaf maandag 16 
maart voor 1 maand, dus tot half april, alle bijeenkomsten af te gelasten. Het lan-
delijk bestuur adviseert provinciale en afdelingsbesturen dringend om hetzelfde te 
doen, in verband met gezondheids- en veiligheidsrisico's  
voor iedereen." 
 
Hartelijke groet, 
namens bestuur Vrouwen van Nu Kropswolde, 
Jenny Terburg, secretaris 
Vrouwen van Nu Kropswolde 

Correspondentie van het bestuur VVN Kropswolde  
aan de leden: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://nl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronavirussen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symptoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Longontsteking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronapandemie#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie
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19 maart 2020 
 
Beste leden,  
  
Ons lid Evelyn Dijkman kwam met de vraag of wij leden weten die extra aandacht 
nodig hebben in deze barre tijd. Te denken valt daarbij aan een luisterend oor, een 
bemoedigend telefoontje, boodschappen of medicijnen halen ed.  Zij gaf ook aan 
hierin iets te willen betekenen. 
Wij vinden dit een heel mooi initiatief en haken hier graag op in. Als Vrouwen van 
Nu willen we er immers ook Voor Elkaar zijn, elkaar steunen.  
We vragen daarom of meer leden zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Als ja, 
meld je dan aan door een mailtje te sturen naar Willy van der Meer. 
 
Ook leden met een hulpvraag, zoals hierboven genoemd, kunnen dat per e-mail of 
per telefoon aan Willy laten weten. Zij zorgt er dan voor dat iemand contact op-
neemt.  
 
Het varkentje, de klavertjes en de lieveheersbeestjes op de foto hieronder staan sym-
bool voor voorspoed  en geluk en wat ons betreft ook voor een goede gezondheid. 
Hiermee willen we jullie een 'hart onder de riem' steken in deze bizarre tijd. 
  
Hartelijke groet, 
 
Bestuur Vrouwen van Nu, afdeling Kropswolde, 
Jenny Terburg, secretaris 
Vrouwen van Nu Kropswolde 
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8 mei 2020 
 
Beste leden, 
  
We hopen dat het goed met jullie gaat. In deze bizarre tijd is het dagelijks leven 
voor niemand meer hetzelfde. Activiteiten zijn geannuleerd, bewegingsvrijheid en 
sociale contacten zijn ingeperkt. 
 
Zonder het te weten was de afdelingsavond op 20 februari jl. de laatste bijeen-
komst van het verenigings-jaar 2019/20. Alle activiteiten daarna moesten immers 
worden afgelast, ook de op 18 mei as geplande busreis, de eigenlijke afsluiter van 
dit verenigingsjaar. 
Wanneer we met het nieuwe verenigingsjaar kunnen starten is helaas nog ondui-
delijk. Het Landelijk Bureau Vrouwen van Nu adviseert de afdelingen om tot eind 
2020 geen afdelingsbijeenkomsten te organiseren. De op 6 mei jl. door de rege-
ring aangekondigde versoepelingen, hebben vooralsnog geen invloed op dit be-
leid.  
Nadere informatie hierover vind je op de website www.vrouwenvannu.nl.  
Het Landelijk Bureau verwacht in juli met nieuw beleid te komen. We houden jul-
lie uiteraard op de hoogte. 
  
In deze bijzondere tijd wordt bij veel mensen hun hulpbereidheid extra geprik-
keld, ook bij leden van onze afdeling. Het mooie initiatief wat daaruit voortkwam 
en waarover we jullie medio maart hebben gemaild, geldt natuurlijk nog 
steeds. Als Vrouwen van Nu willen we er immers voor elkaar blijven zijn en el-
kaar blijven steunen. Heb je hulp nodig, dat kan zijn behoefte aan een luisterend 
oor, een bemoedigend telefoontje, iemand die boodschappen of medicijnen voor 
je haalt, laat het weten aan ons bestuurslid Willy van der Meer.  
  
We hopen dat we allemaal met onze dierbaren heelhuids door deze crisis heen ko-
men en dat we elkaar in goede gezondheid ergens in het komende verenigingsjaar 
weer kunnen ontmoeten.  
 
Hartelijke groeten en een mooie zomer gewenst,  
namens het bestuur van de Vrouwen van Nu Kropswolde, 
 
Jenny Terburg, secretaris 

http://www.vrouwenvannu.nl
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Kropswolde, mei 2020 
 
Lieve Vrouw-van-Nu, 
 
Deze kaart is voor jou,  om je te laten weten dat we in deze Corona-tijd aan je 
denken.  Wees als een zonnebloem die zich richt naar het licht.  Toon je mooie 
kant aan de wereld  en plant een klein zaadje van geluk.  
 
Hartelijke groeten van het Bestuur van Vrouwen van Nu Kropswolde 

 

1 postzegel voor maximaal 20 gram.  

Redden we dat? 

Kaart + wens + envelop + brief + bloemzaad 
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Mei 2020 
 
Samen tegen Corona 
 
Ons sociale leven is ingrijpend veranderd. Een aai over je bol, een handdruk of een 
arm om je heen is niet zomaar meer mogelijk. Ongemerkt ben je onderdeel gewor-
den van een historische gebeurtenis: de Corona-pandemie met bijbehorende lock-
down. Een bijzondere periode die niet ongenoemd zal blijven in de geschiedenis-
boeken van de toekomst. 
Hoe gaat het eigenlijk met jou en je naasten? 
Ben je bang, geërgerd of depressief? Verveel je je stierlijk? Klets je uren aan de te-
lefoon of via Whatsapp? Ben je bezorgd of zit je de hele dag lekker te handwerken 
en te lezen en mee te doen met Nederland-in-Beweging op TV?  Al deze gevoelens 
en ervaringen kun je nu niet delen tijdens een afdelingsavond of een uitje van de 
Vrouwen van Nu. Persoonlijk contact is niet mogelijk en wordt afgeraden.  
Maar … we kunnen samen toch wel íets doen?! 
 
Blijf in contact 
Leg contact door mee te doen aan ons gedenkboek “Vrouwen van Nu Kropswolde 
in Corona-tijd”. Schrijf een stukje over jezelf en je ervaringen van deze tijd. Wie 
ben je, wat voel je, wat maakt je blij, wat houdt je bezig, waarover ben je bezorgd, 
wat mis je, wat mis je niet, wat is je hoop, wat is je teleurstelling en wat doe je zoal 
de hele dag? Je bent een waardevol lid van onze vereniging en de andere leden zijn 
benieuwd naar jouw ervaringen. Deel ze met ons! 
 
Hoe doe ik mee? 
Je kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren. Je mag schrijven, tekenen 
of schilderen. Maak je liever een mooi gedicht of vertel je een anekdote? Dan kan 
dat natuurlijk ook. Wees creatief en schroom niet om te reageren. Ieders reactie is 
de moeite waard.  Mail je bijdrage naar Willy of stuur het per post. De inzendingen 
worden gebundeld in een gedenkboekje, een historisch document voor alle leden 
en geïnteresseerden. Bedenk dus vooraf wat je met iedereen wilt delen. 
 
Wil je graag iets delen, maar niet in het gedenkboekje staan? Heb je de puf niet om 
boodschappen buiten de deur te doen? Dan kun je ook via Willy in contact komen 
met behulpzame medeleden, voor een belletje of een praatje. Er zijn veel dames 
die je willen helpen.  
 
Blijf allemaal gezond en houd de moed erin. 
We missen jullie en hopen op veel contact met jullie allemaal ! 
 
Hartelijke groeten van 
Petra, Jenny, Anja, Korry en Willy 
Bestuur Vrouwen van Nu Kropswolde 
 

mailto:willyvandermeer@home.nl?subject=Bijdrage%20gedenkboek


 

11 

 
 
De zonnestralen verwarmen aarde en mens 
 
Zonder die warmte zouden we niet kunnen leven  
 
Laten wij ook elkaar verwarmen  
 
Met aandacht en liefde  
 
Want dan heeft het leven zin  
 
In deze tijd dat we elkaar niet ontmoeten  
 
Moeten we zorgen dat de warmte van de zon  
 
Ook ons hart bereikt 
 
 
 
    Margreet Mulder-Fabritius 

30 mei 2020 
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27 mei 2020 
 
Beste Willy. 
 
Wat een ontzettend leuk en lief gebaar van jullie om ons allemaal een leuke attentie 
te sturen. 
Ik was er erg blij mee. Gelukkig ben ik nog steeds gezond en mijn man, kinderen en 
kleinkinderen ook. Hopelijk is dat bij jullie allemaal ook het geval. 
Ik mis mijn sociale contacten erg, maar gelukkig is er de sociale media waarmee je 
elkaar toch kunt zien en op de hoogte houden van alles. 
 
Verder vermaak ik me met mijn quiltwerk en wat leuke verschillende andere kleine 
werkjes. 
Het probleem is dat mijn staaroperatie keer op keer wordt uitgesteld en mijn zicht is 
erg slecht. 
Dan maar met de neus boven op de quiltlapjes en computer, het lukt nog steeds. 
 
Hoe gaat het met je leuke hond? Wat een schatje. 
Ik zag het op fb voorbijkomen. 
 
Lieve Petra, Jenny, Anja, Korry en Willy blijf allemaal gezond en hopelijk duurt het 
niet te lang voor we elkaar terugzien. 
 
Ik mis jullie erg. 
 
Lieve groet van Marijke Hartman 
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28 mei 2020 

 

Voorzichtig zijn, alles wat eerst normaal leek, daar moet je nu over nadenken,  

opletten met boodschappen doen, vrienden en familie niet kunnen bezoeken  

of ontvangen. 

 Wat minder voorzichtig, vrienden en familie op afstand in de tuin met mooi 

weer ontvangen. In de tuin de kikkers horen kwaken en de vogels horen fluiten, wat 

is de natuur mooi en wat is de wereld mooi. 

 Hoop dat we door deze tijd weer wat zuiniger worden op de natuur en elkaar. 
 

Annita Knobbe 
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Vakantie begin maart ‘20 
 
 
Op een zonnig eiland 
 
Wij werden geconfronteerd met het Corona virus tijdens onze golfvakantie op een 
Canarisch eiland. Ja, waar zul je je druk over maken als je lekker in de zon aan het 
golfen bent. Wij zagen het aanvankelijk een beetje als een ‘ver van mijn bed show.’ 
Het leek erop dat de wens hier de vader van de gedachte aan het spelen was. Helaas 
de gruwelijke werkelijkheid begon door te dringen toen meer informatie over Coro-
na binnen kwam via radio en televisie. Die werkelijkheid kwam echt dichtbij toen 
we hoorden dat Spanje op slot was gegaan en we het hotel niet meer uit mochten, 
wat erg duidelijk werd met politiebewaking voor de deur. Een ‘locked up’situatie 
voor ons ten gevolge van een ‘lockdown’ beleid van de Spaanse overheid.  
Er werden rood/witte linten om de zwembaden op het hotelterrein gespannen. 
Het strand, aan de voet van het hotel, werd ook afgesloten, zodoende was een 
strandwandeling er ook niet meer bij. De eerste dag werden de gasten nog opgevro-
lijkt met muziek en mix-drankjes, maar de dag erna gingen ook de bars sluiten. 
In dat weekend kondigde Martinair aan dat ze van plan waren te gaan stoppen met 
vliegen. Easy Jet was al gestopt met zijn vluchten. Maar de dinsdag, 17/3, konden 
we zoals voor ons ook gepland stond, nog met één van de laatste vluchten mee, wat 
een hele opluchting was.   
 
Thuisgekomen na een reis in een vol vliegtuig en een nagenoeg lege trein, konden 
we door het mooie weer aan de slag in de tuin. 
Geen verplichtingen en geen sportschool, vandaar dat de tafeltennistafel in de ka-
mer werd gezet. 
Maar de familiebijeenkomsten en de logeerpartijen hebben we het meeste gemist! 
 
Anne van der Meer 

Estado de alarma marzo 2020 
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En toch stonden de bomen gewoon in bloei. 

30 mei 2020 
 

Corona, daar zitten we nu middenin, het viel als een meter sneeuw op ons neer,  
Afgesloten van familie en vrienden en wanneer komt het normale leven weer. 

Het voelt raar,  
niet meer met elkaar. 

Wennen doet het niet, want een Bloem kan niet  zonder licht  
en een mens niet zonder liefde  

en liefde is aanraken,  
handen die je troosten,  

een schouder om je heen,  
een klopje op je schouder,  

we kunnen er toch niet zonder? 
Het voelt koud en kil, 

Niemand die het zo wil. 
Maar je doet hieraan mee,  

voor je medemens en je eigen gezondheid.  
Hopende op een betere tijd,  

hier moeten wij het nu mee doen. 
Dit wou ik even kwijt. 

 
Voor alle leden, blijf gezond. 
Samenzijn is dit nog ver weg? 

Hoop tot snel. 
 

Tiny Zijl-Heerlien 
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Coronatijdperk 

 
Opeens is er een 
pandemie die ons 
allen tot nadenken 
stemt. Wat mag 
wel, hoe passen we 
ons aan. 
 
Mijn schoonmoe-
der werd ziek en 
overleed door ou-
derdom. 
 
Voor ons een emo-
tionele periode, 
waarin de corona 
ons tot allerlei 
maatregelen 
dwong. Maar ge-
lukkig was het een 
waardig afscheid 
en is alles naar te-
vredenheid vol-
bracht. 
 
En toen was er op-
eens een brief van 
het bestuur die  
binnenkwam!  

met zowaar zonnebloemenzaadjes en een hart onder de riem. Dat was een opsteker 
die binnenkwam! Een lach in deze vreemde weken. Het bestuur, ook aan handen en 
voeten gebonden, dat zo liet weten toch aan de leden te denken.  
Chapeau dames! 
 
Inmiddels kwam er al e-mail van de secretaresse met data voor het komende sei-
zoen. Nu is er weer iets om naar uit te kijken. Voorzichtig plannen maken, het houdt 
de geest actief. Wat fijn om een actief en betrokken bestuur te hebben! 
 
 

     Lach 
     en de wereld 
     lacht terug! 
 
Heleen Smit 
70 jaar 
46 jaar lid van VvN Kropswolde 

4 juni 2020 
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 4 juni 2020 
 
Lieve vrouwen van Nu afdeling Kropswolde  
 
In Coronatijd. 
Mijn ervaring van deze tijd is: 
 
 Ik voelde me een beetje beknot  in mijn vrijheid al hoewel dit gevoel teniet 
gedaan werd doordat ik kon fietsen, wandelen, in de tuin werken en genieten van 
het mooie weer. 
 Jammer vond ik dat je niet meer een terrasje kon pikken en naar de WC 
gaan! Je familie en vrienden bezoeken kon alleen maar door te zwaaien voor het 
raam of telefonisch en/of Skypen. 
 Ik hoop dat er snel een vaccin komt dan kan het weer wat normaler worden 
maar het zal niet meer worden zoals het was. We zullen ons allemaal moeten aan-
passen. 
 Verder, blijf gezond, allemaal. 
 
Graag wil ik de vrouwen van Nu afdeling Kropswolde  
bedanken voor de leuke attentie.  
Groeten Albertien Moesker 

VVN-lid en IC-verpleegkundige Ineke Knevelbaard (linksvoor) op de IC-UMCG 
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Ineke Knevelbaard met goed-

gekeurd medisch mondkapje 

(wat gewone burgers dus niet 

mogen dragen). 
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5 juni 2020 

Verslag van een mooie reis op de fiets van 2 leden van de Vrouwen van Nu. 

Wij, Corry Nieboer en Stijn Smit, zijn lid van de Vrouwen van Nu, afd. Kropswol-

de en wij kwamen bijna elke maand met een groot aantal leden bijeen op de afde-

lingsavond in het Kropshuus te Kropswolde. 

Helaas is dat sinds de coronacrisis in maart 2020 niet meer mogelijk. Het bestuur 
van de afdeling maakt zich nu wel een beetje zorgen over haar leden….hoe zal het 
met ze gaan, wat doen ze zoal, hebben ze ook hulp nodig, voelen ze zich ook een-

zaam? Ondernemen ze wel wat? Geweldig natuurlijk dat het bestuur zich ook een 
beetje verantwoordelijk voelt voor het wel en wee van de leden!  

Eerder al ging het bestuur een telefoonhulpdienstje opzetten….een paar mensen bel-

den met sommige, vaak alleenstaande leden. 

Kortgeleden kregen alle leden een hele mooie kaart met een zonnebloemafbeelding 
met daarbij een zakje zonnebloemzaden, zaadjes van geluk! Met een beetje geluk 
kunnen we de hele zomer van de zonnebloemen genieten! 
Maar beste bestuur, maakt u zich geen zorgen over bovenstaande leden….zij zijn af 
en toe heel ondernemend en stappen dan ook regelmatig op de fiets!  

Regelmatig even een stop voor een natje,  
een droogje…een hapje, een drankje.                                   

Hoever zal het nog zijn?                                                                         
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De reis gaat via Denemarken naar ??? Gelukkig kunnen we hier en daar 
even rusten voor een sanitaire stop of 
een overnachting. De tent wordt ons 
gratis beschikbaar gesteld! 

En dan…..gelukkig, heelhuids aangekomen op de plaats 
waar onze reis naar toe was gepland……de Noordkaap! 
We zijn moe, maar zeer voldaan!! Op de Noordkaap 

treffen we nog bekenden uit Hoogezand, even gezellig 
onze reiservaringen uitgewisseld. We zijn verheugd dat 
we de reis volbracht hebben. 

Voor de terugreis stel ik de routeplan-

ner op de telefoon in op de kilometers-

lange reis naar Hoogezand. We hopen 

op net zo’n mooie reis als de heenreis 

was. 

Bovenstaande reiservaring delen we 
graag met de overige leden! 

Corry en Stijn   
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               Coronatijd 
 
       Ineens hoor je het overal:  
“Corona” een vreselijk naar en onbekend virus. 
Wat is het virus?  
Je ziet het niet, je hoort het niet, je ruikt het niet, het heeft geen kleur, het is 
ongrijpbaar, maar  ……  ineens kan het je te pakken hebben. 
Het maakt niet alleen ongerust, maar ook angstig. 
Het komt dichterbij, vooral als mensen die je kent komen te overlijden. 
Je kan er niets tegen doen, machteloos voel je je. 
 
En toch probeer je positief te blijven; ik kon mondkapjes maken en kreeg 
hiervoor van anderen lakens en lint. 
Je belt mensen, je stuurt kaartjes met “Kop d’r voor”, “Liefs” en “We denken 
aan jou". 
 
Je mist je familie, je (klein-)kinderen. Nieuw wordt het videobellen met 
Whatsapp, Skype of Facetime met hen. Alles is anders. Dan zijn ze jarig en 
gelukkig via een videoverbinding zit je ‘samen’ aan de koffie met gebak. 
Maar stiekem hoop je of denk je “was dit maar snel voorbij”. 
 
Ook denk je dat door deze Corona de wereld verandert, de mensen dichter 
bij elkaar brengt. Een wereld die steeds harder, sneller draait.  
Het milieu dat schreeuwt om aandacht.  
De natuur die steeds harder aan de rem trekt, dat alles anders moet.  
De wereld zal niet meer hetzelfde zijn. Dan weten we dat we kwetsbaar zijn 
en dat niets zeker is in het leven. 
 
Geld, status waren verheven tot het hoogste goed. Carrières waren voor 
velen belangrijk. Verre vakanties waren normaal, waar velen graag aan 
meededen. Nu tijdens de lock down (verplichte afstand) ontdekken we de 
puzzels en de spelletjes weer. We praten weer met elkaar en hebben weer 
aandacht voor elkaar en voor elkaars zorgen. 
 
We worden ons bewust dat we heel nietig zijn. 
Dat de natuur nog steeds sterker is dan de mens. 
De natuur komt tot rust. 
 
Hopelijk brengt de Corona naast alle nare dingen ook iets positiefs. 
 
        Dus Vrouwen van Nu “Kop d’r Veur”. 
 
 Jenny Brands 
 

7 juni 2020 
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Geen zonnebloem in de tuin, 

maar een geel verkoopbord. 

Hilda Kwebeman hoeft zich 

niet te vervelen in Coronatijd. 

Haar huis is verkocht, wat  

betekent verhuizen. 

En vooral opruimen en inpak-
ken. 
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