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11 juni 2020 

Corona 

Tja! Wat doet het met je als alle structuur van activiteiten om je heen weg-

valt. En een lege agenda geeft rust en tijd om veel te fietsen, te wande-

len, te lezen en te handwerken. En het mooie weer is een cadeautje! 

Maar zo langzamerhand mis ik wel de sociale contacten en ben ik blij dat 

ik op dit moment weer aan buitensport mee kan doen. 

Gelukkig wonen de kinderen/kleinkinderen dichtbij zodat we elkaar toch 

wel regelmatig op afstand kunnen ontmoeten. Een knuffel is er niet bij, 

maar gelukkig kan ik zeggen dat ik trots ben op hoe ze met de situatie 

omgaan en dat ik van hen houd. 

Maar je gaat het wel ervaren wat het betekent, als je ineens, eind maart, 

in de nachtelijke uurtjes naar de huisartsenpost bij het Martini ziekenhuis 

moet, waarbij je alleen volgens protocol niet hoesten, niesen of koorts, 

naar binnen mag.  De temperatuur kon thuis niet opgenomen worden, 

omdat de  thermometer al uitgeleend was; niet meer verkrijgbaar, evenals 

toiletpapier, paracetamol, zelfrijzend bakmeel enz. Toch werd er toestem-

ming gegeven om te komen, omdat we zelf dachten dat er geen sprake 

van koorts was. 

De wachtruimte was omgetoverd tot een kale bedoening, zonder tijd-

schriften, om besmettingen te voorkomen. De dienstdoende arts wilde 

nog wel even opmerken, zijn aantekeningen lezend, dat de thermometer 

niet meer uitgeleend mocht worden.  

De volgende dag opnieuw naar de huisartsenpost, waar de patiënt nu 

door een sluis van containers, getemperatuurd door verpleging met 

mondkapje, zonder begeleiding naar binnen mocht. Het drong steeds 

meer tot mij door wat een onwerkelijke situatie dit was. Het plein voor het 

ziekenhuis ademde een ongekende rust uit en er was geen toegang tot 

het restaurant van het ziekenhuis, waar de tafels en stoelen al opgesta-

peld waren en ik graag even had willen wachten. Gelukkig is het met de 

patiënt goed afgelopen. 

Een familielid komt ernstig ziek op de intensive care terecht, waar hij uit-

eindelijk is komen te overlijden. Het trieste is dat hij in deze kwetsbare si-

tuatie ook nog corona had opgelopen, met als gevolg dat zijn vrouw, zoon 

en dochter ook besmet raakten. Vanwege corona geen uitvaart mogelijk 

met 30 personen. Toch hebben we als familie bij het huis van de overle-

dene in of buiten de auto geluisterd naar een toespraak van de dominee. 

Aan de kant van de weg stonden applaudisserende mensen en de klok-

ken van de kerk luidden. Dat je zo afscheid moet nemen van iemand die  



 

27 

je dierbaar is doet pijn, maar het was ook indrukwekkend en warm dat het  

toch op deze manier kon. 

Ik heb grote bewondering voor mensen die in de zorg werken en dag en 

nacht klaar staan om anderen te helpen. Maar ook maak ik me zorgen om 

faillissementen en banen die verloren lijken te gaan. Mijn hart breekt als ik 

aan al die ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen denk, die geen be-

zoek mogen ontvangen.. 

Ik zie het als een tijd van bezinning met nieuwe kansen en mogelijkheden 

en ook veel creatieve initiatieven. 

Ik hoop zeker niet dat de anderhalve meter afstand het “nieuwe normaal” 

wordt, maar het “tijdelijke abnormaal”. 

Betsy Samplonius 
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11 juni 2020    
Foto:  
Leonie Jonker in Leinwijck 
 
Korry: 
Even een stukje over mijn erva-
ring tijdens de coronavirus. 
 
Het overkwam ons allemaal zo 
plotseling de Corona en niet al-
leen Nederland maar de hele we-
reld. Alles stond op de kop en 
werd gesloten.  
Ik kreeg een telefoontje 13 maart 
2020, dat zal ik niet gauw verge-
ten. 
 
De zorgbegeleiding uit Appinge-
dam belde wat met Leonie onze 
dochter te doen, want alles werd 
gesloten, ook de gezellige kanti-
ne. Samen eten mocht niet. Ja , 
maar daar beslis ik niet over, dat 

moet Leonie zelf regelen. Overleg het met haar en bel maar terug; ze kan hier al-
tijd komen.  
 
Zo gezegd zo gedaan. Leonie belde: “mam mag ik in Kropswolde komen hier gaat 
alles dicht”. Natuurlijk, was het antwoord . Ik heb haar gehaald en ze is  
nog steeds hier en geniet van mooi Kropswolde. Veel fietsen, lopen, dat kan hier 
allemaal, dus genieten we samen van de vrijheid in en om het huis, want het 
mooie weer heeft daar ook veel goeds aan gedaan. 
Zo kunnen we elkaar helpen en genieten ondanks allerlei beperkingen.  
Winkelen is ineens niet leuk meer. Nergens even een kopje koffie drinken, kan ook 
niet. Dus gezelligheid in huis: allerlei spelletjes uit de kast gehaald en alle puzzels 
gemaakt.  
Visite komt er niet. Iedereen is bang voor besmetting. Alleen kinderen en klein-
kind komen als we buiten zitten.   
Nu zijn we 3 maanden verder en kunnen nog maar weinig. We zetten gewoon 
door en hopen dat we allemaal gezond blijven. 
 
We leren hiervan om elkaar te helpen en om elkaar te denken. 
 
Groeten Korry Jonker 
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Petra Brinkhuizen, onze voorzitter,  voor het eerst met 
mondkapje in de bus (na 1-6-2020 werden mondkapjes 

in het OV verplichtgesteld). 

Gelukkig mochten wij wel naar buiten en de lente begon net. Overal kwamen de 
blaadjes aan de bomen en er waren vele bloesems te bewonderen. Ik wandelde bijna 
elke dag en dan kwam ik vaak iemand tegen. Dat was altijd gezellig. Even bijklet-
sen. Even de ervaringen delen. Natuurlijk wel de afstand van 1 1/2 meter bewaren. 
 
Vroeger schreef ik altijd in mijn dagboek. Vele dagboeken heb ik vol geschreven. 
Die lagen maar te wachten in een kast om nog eens gelezen te worden. Daar had ik 
nooit tijd voor. Nu dus wel en ik begon met lezen. Wat is dat leuk om alles nog eens 
van jezelf te beleven. Hoe was ik als kind en later als puber? Veel herinneringen 
kwamen weer boven.  
 
Een nieuwe hobby werd het spelen op mijn keyboard. Vroeger heb ik vijf jaar orgel-
les gehad, maar er daarna niet veel meer mee gedaan. Met kerst speelde ik nog wel 
eens wat kerstliedjes, maar daar bleef het bij. Nu ben ik weer aan het spelen en dat 
vind ik erg leuk om te doen. De poes wat minder. Zodra ik begin te spelen, vlucht zij 
naar buiten. Waarschijnlijk houdt zij niet zo van die muziek. 
 
Het was dus ook wel fijn dat de agenda leeg was. Ik merkte dat het mij rust gaf en 
dat was prettig. 
 
Zo langzamerhand worden de regels versoepeld en mogen wij onze kinderen en 
kleinkinderen, vrienden en vriendinnen weer zien. 
Dat geeft een prettig gevoel. 
We hebben mondkapjes aangeschaft en we blijven ons aan de regels houden. 
 
Ik hoop dat er geen tweede golf van het coronavirus komt en dat de versoepeling 
doorgaat, zodat wij meer vrijheid krijgen en ons geen zorgen meer hoeven te maken 
over onze gezondheid. 
 
Petra Brinkhuizen 

Mijn beleving van de coronatijd. 

Net zoals iedereen was ik in het begin vreselijk 
geschrokken. Opeens ging Nederland in de intel-
ligente lockdown. Het nieuws ging alleen over 
corona en de grote aantallen zieken die in het 
ziekenhuis op de IC lagen. 
 
Er zat niets anders op, dan je aan de regels te 
houden. 
 
Mijn agenda was altijd helemaal gevuld en op-
eens was alles afgelopen. Niet meer naar de 
VVN, het theater, de sportschool, bridgen met 
vrienden en vriendinnen. 

15 juni 2020 
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9 Juli 2020 

Coronatijd  (Betty Boven) 

Maart 2020. In wat voor bizarre wereld zijn we beland. Wereldwijd ver-

spreidt zich er een virus. Het Coronavirus, dat Covid-19 verspreidt. De 

berichten liegen er niet om, en de beelden die we zien op de tv worden 

steeds heftiger. Covid-19 is ook in ons land een feit met alle gevolgen 

van dien. Het zuiden van ons land wordt het hardst getroffen. De intelli-

gente Lock-down wordt ingevoerd. Terecht, beter voorkomen dan gene-

zen. Dus we zijn voorzichtig en nemen onze verantwoordelijkheid. 

Omdat het weer nog niet erg 

meewerkt, brengen we veel 

tijd thuis door. Gelukkig heb 

ik veel hobby's en hoef me 

dus niet te vervelen. Lezen, 

sokken breien en borduren 

(lekker kneuterig) en Sudo-

ku zijn de dingen waarmee 

ik me prima kan vermaken. 

Soms is het moeilijk om een 

keuze maken. 

Oppassen op de kleinzoons 
is er helaas niet meer bij. 
Missen doen we ze wel, 
evenals onze kleindochters. 
Soms komen ze even aan 
en zo spreken we elkaar bui-
ten even. Of we videobellen 
met elkaar. Fijn dat dat mo-
gelijk is. Boodschappen doe 
ik 's morgensvroeg, dan is 
het nog rustig. Wat een ge-
doe allemaal, boodschap-
penwagentje schoonmaken met een desinfectiemiddel, handen desinfecte-
ren en in sommige situaties een mondkapje dragen. Wie had dit allemaal 
gedacht aan het begin van dit jaar. 

April 2020. Het weer wordt gelukkig beter, de temperaturen stijgen, zodat 
we veel buiten kunnen zijn. Werk genoeg in de tuin. En na gedane arbeid is 
het er ook prima toeven. Verder regelmatig fietsen en wandelen in de bos-
sen in Midlaren en in Drenthe. Kortom, vervelen doen we ons zeker niet. 
We moeten in beweging blijven, zeker nu we de sportschool niet meer kun-
nen bezoeken. 
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Een keer in de week bezoeken we 
mijn schoonmoeder. Zij is 95 jaar, is 
licht dementerend en woont in een 
verpleeghuis in Bellingwolde.  
Bezoek is helaas op 1,5 mtr. afstand. 
Triest voor alle ouderen in de ver-
pleeghuizen.  
Wij mogen nog niet klagen, als je 
soms de schrijnende gevallen voorbij 
ziet komen in sommige verzorgings-
huizen. Meestal gaan we met mooi 
weer. We bellen vanaf de parkeer-
plaats als we er zijn, ze helpen haar 
in de jas en zetten een stoel voor 
haar neer op 1,5 mtr. in de tuin en zo 
kunnen we een tijdje met elkaar pra-
ten. Zij aan de ene en wij aan de an-
dere kant van het hek. Ze is altijd blij 
als we komen en begrijpt gelukkig de 
aanleiding van dit alles. 

De weken verstrijken. De pandemie grijpt heftig om zich heen. De kran-

ten staan er vol van en op de tv gaat het bijna nergens anders over. Het 

is soms angstaanjagend om alle berichten aan te horen. Dagelijks over-

lijden er vele mensen en het aantal besmettingen neemt toe. 

De pandemie grijpt wereldwijd om zich heen met dramatische gevol-

gen. Wereldwijd wordt er onderzoek gedaan naar de vele vragen die er 

zijn omtrent het coronavirus. 

Wanneer is er een goed vaccin beschikbaar? 

Komt er een tweede golf? 

Zijn er voldoende ic-bedden? 

Zijn er dan genoeg verpleegkundigen? 

Wat zijn de gevolgen voor de schoolgaande jeugd? 

Wat zijn de economische gevolgen? 

Hoewel de situatie verbetert is het virus niet verslagen. Het blijven voor-

alsnog onzekere tijden. 

De tijd zal ons leren hoe de wereld er na Coronatijd uitziet. Hebben wij, 
heeft de mensheid, ervan geleerd? Of gaan we op de oude voet door 
met onze consumptiemaatschappij? 
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Onderstaand gedicht vond ik wel toepasselijk: 

 

Laat het maar gaan 

Laat het maar los 

Je kan niet alles controleren 

En weet dat vroeg of laat 

Hoe dan ook 

Altijd het tij zal keren 

 

Hoogezand, 9 juli 2020. 

Betty Boven 

Krantenknipsels van 

Betty Boven 
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Tot nu toe zijn er in Nederland 5903 sterfgevallen gerapporteerd waarbij 

sprake was van besmetting met het virus. Het werkelijke aantal doden ligt 

aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen werd getest. Bovendien worden 

sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het werkelijke 

aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger. 
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De 1 metermaatschappij bestaat niet. In treinen, bussen en vliegtuigen is 
het onmogelijk om die afstand te bewaren. Tandartsen, schoonheidsspeci-
alisten en kappers kunnen hun werk niet doen als ze niet dichtbij mogen 
komen. Maar het is al net zo onrealistisch om een bezoek aan de super-
markt te brengen met een persoonlijke ruimte van 1 meter om je heen. Of 
als fietser door de stad te rijden. We slalommen ons een onmogelijke weg 
door de wereld heen. En dat vind ik buitengewoon bevreemdend en ver-
moeiend. 
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T.a.v.  de bijdrage van 
Annette Kroeze is wel 
een kleine kanttekening 
te maken:  
Bij Willy was het verza-
melpunt voor de boek-
bijdragen. Annette’s en-
veloppe door de brie-
venbus is opgevangen 
door Puzzel de kersverse 
pup, die wel van lekker 
leesvoer houdt (ook een 
boek van de leesclub 
viel al ten prooi aan dit 
kleine monster).  De en-
veloppe viel niet meer 
te redden, maar An-
nette’s  brief kwam er 
na een beurtje met het  
strijkijzer weer redelijk 
goed uit.  
Excuus Annette! 
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Hoogtepunt: 
Op 6 april 2020 konden we  
onze puppy ophalen  
uit Eindhoven. 

Van de Leeskring  
geleend: het boek  

“De Kaalvreter”.  
Puppy Puzzel heeft dit wat al 

te letterlijk  
opgevat. 

Mijn Coronatijd 

  Willy van der Meer 

Juli 2020 

Januari 2020: Corona! In China. Hé, daar gaan we in augustus naartoe met 

vakantie; nét geboekt. Ach, tegen die tijd is het vast wel over. Maar wat een 

gedoe daar zeg. In 14 dagen tijd wordt er in Wuhan een heel ziekenhuis uit 

de grond gestampt. Paniekbeelden op tv met dood en verderf. Gelukkig is 

China heel ver weg. 
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Begin maart 2020: Corona! In Italië. Vindicat-studenten gaan er gewoon 

naartoe op skireis, in overleg met het RIVM weliswaar, maar iedereen 

spreekt er schande van. Je moet het toch zeker niet opzoeken! Het blijkt 

mee te vallen met de studenten. Maar niet met de Italianen; die vallen bij 

bosjes. Het RIVM sust dat het voor Nederland niet zo’n vaart loopt en 

dat het niet zo besmettelijk is. In de Tweede Kamer wordt om een debat 

over voorzorgsmaatregelen gevraagd. En weggelachen. 

Dan is er toch opeens een eerste patiënt. En angst. Jakkes, wat gebeurt 

er nu?! Het blijkt tóch besmettelijk. Kan ik iets doen, iemand helpen? O 

nee, ik behoor zelf tot de kwetsbare groep. Grapjes over monddoekjes 

(en stiekem tóch een paar besteld). 

Zoon is wat halfjes en komt op eigen initiatief uit voorzorg 14 dagen niet 

meer bij me thuis. Dochter en vriend uit Zuid-Holland komen normaal ge-

sproken met de trein, maar nu per auto. Besmettingsgevaar. Steeds 

maar weer handen wassen en desinfecteren. Als je zo’n middel tenmin-

ste nog in de winkels kunt krijgen. De schappen zijn leeg en mensen 

hamsteren toiletpapier.  

Een waarschuwing om zoveel mogelijk thuis te blijven en te werken want 

het is een doodeng virus. Maar op 7 maart 2020 gaan we natuurlijk wél 

kijken naar de op 6 februari geboren puppies. In de hotspot Eindhoven, 

of all places. De fokster werkt al verplicht thuis. Komt haar wel goed uit, 

met al die kleine wurmpjes. We kiezen het leukste hondje: Puzzel. Begin 

april is ze oud genoeg om haar op te halen. En nu we er toch zijn, willen 

we ook even de te-gekste-stad in. Gezellig gewinkeld en heerlijk gegeten 

in een druk restaurant.  

Mondkapjes spelen nog niet. 

Terug thuis zijn gelukkig de winkels gewoon open en Action, Tuinland en 

de doehetzelfmarkten hebben een goeie aan ons.  

Rutte en zijn companen De Jong en Van Dissel op tv spreken plechtig 

allemaal onheil over ons uit. Ik word er beroerd van. Je kunt geen tv aan-

zetten of het is dood en verderf. Net alsof er geen ander nieuws meer 

bestaat. De maatregelen worden draconischer: de horeca dicht, ver-

pleeghuizen geen bezoek, zelf-quarantaine. Maar ja, het moet! Als je het 

niet doet, krijg je Corona en ga je dood.  

Ondanks dat het vervreemdend aanvoelt, houden mensen zich toch 

angstvallig aan de regels, want DOODSANGST. 

En dan zie ik op YouTube opeens een filmpje van Jensen.nl, waarin hij 

de lockdown vanuit een heel ander perspectief belicht. Hij zegt: we wor-

den opgesloten op grond van een virus dat qua sterftecijfers gelijk staat 

aan die van griep. Vanuit de WHO is een rekenfout gemaakt en gaat niet  
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3% maar 0,15% eraan dood. Ik sta paf. Van die kant uit bekeken, had ik 

het nog niet gehoord op de NPO. Ik was alleen maar bang bang bang. Nu 

ik de cijfers zie (van WHO, RIVM en CBS) word ik kalmer: ik hoef er niet 

banger voor te zijn dan voor de griep. 

Iedereen vindt Jensen een vent van niks, maar ik vind hem af en toe erg 

grappig. En hij heeft gefundeerde kritiek op de lockdown en de pandemie. 

De cijfers spreken tegen dat het met Corona zo ernstig is als dat men 

zegt. De sterftecijfers zijn zelfs lager dan tijdens de griepepidemie van 

2018. Hij heeft het over Tedros, de directeur van de WHO, als een stro-

man van China, die in Eritrea, waar hij vandaan komt, hele cholera-

epidemieën heeft ontkend en fataal beleid heeft gevoerd. En die moet dan 

directeur van de WHO zijn?  

Hij wijst op de financiers van de World Health Organization: Amerika heeft 

zich teruggetrokken als financier omdat ze de WHO een corrupt zooitje 

vinden. Nu is Bill Gates (die van Microsoft) de grootste financier. Daarbij 

heeft Bill toevallig ook vele vaccinfabrieken en veel (financiële) invloed op 

media en wetenschappers. “Wiens brood men eet, diens woord men 

spreekt”.   

En dan de rol van de media! Iedere avond krijgt Nederland zijn portie 

doemdenken. 

Tegengeluiden komen niet aan bod en worden afgedaan als complottheo-

rieën of kwakzalverij. Iedere avond zwaar zieke IC-mensen in beeld; 

doodskisten, zielige patiënten, overwerkt personeel. Positief nieuws is na-

melijk niet sexy. Angstzaaien levert meer kijkers op. En onze Minister Pre-

sident vaart blind op wat steeds weer dezelfde RIVM-mensen zeggen 

(later OMT). Zo hoeft hij zelf geen verantwoordelijkheid te dragen. Zelfs 

binnen het RIVM blijken onderzoeken te worden gefinancierd door Bill Ga-

tes.  

Ach, daar hebben we Ab Osterhaus ook weer in de talkshows: een dieren-

arts met bijvak Virologie, die bij de Mexicaanse griep ook al onze deskun-

dige adviseur was. Ook híj had verstrengelde belangen in vaccins en ver-

kocht voor vele miljoenen vaccins aan de Nederlandse regering. Veel te 

veel, naar later bleek. Die belangenverstrengeling is wel aan het licht ge-

komen, maar in de media zit meneer nu wéér als prominent expert zoete 

broodjes te bakken. Hoe kan dit? 

Dan is daar Maurice de Hond met zijn aerosoles-theorie en ook die wordt 

gelijk geringschattend de grond ingeboord. Maar ik gelóóf Maurice de 

Hond ! Hij legt zijn waarnemingen goed uit en ik kan het volgen. Echter: 

alle tegengeluiden worden de mond gesnoerd. De pers speelt hierin een 

kwalijke rol. De 1,5 meter doet meer kwaad dan goed. Mensen zijn sociale 

diertjes; we willen elkaar vasthouden, strelen, ruiken en voelen.  
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Aapjes-proeven hebben ooit aangetoond dat ze doodgaan als hen liefde 

of sociale contacten worden ontzegd.  Maar 1,5 meter is wel o zo handig 

voor de (EU)-politiek om de mensen eronder te houden. Lekker overzich-

telijk, omdat bange mensen zich aan de regels houden.  

En ‘never waste a good crisis’: Albanië wordt en passant aan de EU toe-

gevoegd en ons (pensioen)geld wordt doorgesluisd via allerlei 

‘coronahulp’constructies naar de EU. Die hulpgelden worden dan weer zo 

verdeeld, dat de EU met de financiële hulp gewoon goodwill koopt.  

Dus… hoe voel ik me in Corona-tijd?  Besodemieterd, kwaad en machte-

loos. 

Ik word bozer en bozer dat we onze vrijheid zó kwijt zijn geraakt en dat 

dat zo blijft! Ondanks alle tegenberichten. Ik meen me te moeten roeren 

op Facebook, als een soort Hansje Brinkers die zijn duim in de dijk steekt. 

Mensen, zien jullie niet wat er gebeurt? Waarom niet? Kijk naar de cijfers! 

Doe iets nu het nog kan! Waarmee ik in het rijtje ‘complotdenkers’ terecht 

kom. De tijd zal het uitwijzen. Er kloppen zóveel dingen niet en ik wil niet 

als een gehoorzaam schaap achter de overheid aanlopen. 

Ik probeer zo weinig mogelijk naar die eenzijdige persberichten te kijken, 

haal mijn informatie van het internet en zie daar filmpjes van niet de eer-

ste-de-besten, maar van wetenschappers, specialisten, economen en filo-

sofen. Veel van hen zijn gepensioneerd en kunnen vrijuit spreken omdat 

ze niet meer bang hoeven zijn voor hun (misschien wel door Big Pharma 

gefinancierde) baantje. Zij hebben gefundeerde meningen maar worden 

niet uitgenodigd aan de talkshow-tafels. 

Ik probeer zo weinig mogelijk aan de Coronamaatregelen te denken; 

slecht voor mijn bloeddruk. 

Pas dan ….na heel lang afstand nemen…….kan ik genieten van het heer-

lijke weer, de tuin, mijn nieuwe kleine ondeugende hondje, mijn familie en 

de schaarse VvNu-contacten.  

Willy van der Meer 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de eerste keer met het verfoeide 

mondkapje de supermarkt in. 
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2 augustus 2020 

  Enkele mijmeringen tijdens “corona-tijd’ 
 

Tijd van….mondkapjes, handen wassen en 1.5 m afstand houden  

              ….elkaar  begroeten met ellenboog of “voetje” 

              ….een naar gevoel om familie, kinderen en kleinkinderen  

                  niet te kunnen knuffelen 

             ….veel eenzaamheid onder vooral ouderen 

             ….de kinderen niet naar school 

             ….winkelwagens desinfecteren, in de winkel schuw om het 

                  hoekje kijken: kan ik passeren? 

             ….in de gezondheidszorg gebrek aan beschermingsmiddelen 

             ….het grote verdriet van nabestaanden na een sterfgeval 

             ….sluiting van verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen 

                  zodat je je dierbare niet kan bezoeken. 

Maar ook 

Tijd van….een wereld die teruggeworpen is op zichzelf 

              ….voorjaar, bloemen, vogels bouwen nestjes 

              ….mensen zien om naar elkaar 

              ….we skypen, videobellen, telefoneren, ontvangen 

                   zakjes met zonnebloempitjes, kaarten 

              ….creativiteit o.a. muziek in de tuin van verzorgingstehuizen 

              …..waardering voor de gezondheidszorg 

              ….online vergaderen. 

 De toekomstige tijd: 

              ….Ik hoop dat er spoedig een vaccin gevonden wordt 

              ….ik hoop dat we uit deze nare periode de goede dingen 

                  zullen onthouden en behouden 

              ….ik wens voor ons allen een goede, maar bovenal een gezonde  
  toekomst. 

          Hoogezand, 2 aug.2020          Greetje Mulder 



 

43 

3 augustus 2020 

Het wisselende "corona gevoel" 

 

Ineens is de wereld een beetje veranderd. Je mist je vertrouwde clubjes, de 

bijeenkomsten van de Vrouwen van Nu, het zwemmen, de computerclub. 

Het heengaan waar je zin in hebt, visites afleggen enz. 

Ineens lijkt het allemaal zo uitzichtloos en de dagen zo lang,  

maar langzamerhand komt het besef: je kunt nog wandelen, fietsen, lekker 

in de tuin werken of zitten lezen  

en dat er veel mensen zijn die dat niet kunnen  

Wat mag je je dan nog gelukkig prijzen  

en dan na een tijdje  

mag je weer bezoekjes afleggen,  

kunnen we weer gaan fietsen met de Vrouwen van Nu  

en kun je weer een beetje plannen maken voor de toekomst. 

Voor ons allemaal geldt : als we maar gezond blijven, dat is het belangrijkste 

en komt het wel weer goed en gaan we weer een bloemrijke tijd tegemoet'. 

                                                               

Aly Kroeze 
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3 augustus 2020    

 

Bijdrage Riëtte Derks 
 

Donderdag 12 maart 2020: 
De auto ingepakt,  boodschappen voor het eerste ontbijt in Oostenrijk ge-
daan. Morgen met de hele familie op wintersport,  wat verheugen we ons er 
allemaal op. Samen met mijn familie  in 1 groot huis en mijn kleinzoon voor 
de 2de keer zien skiën, dat wordt voor mij het hoogtepunt van de vakantie.  

19.00 uur 12 maart:  
Natuurlijk gaan we, alles is voorbereid en in Oostenrijk zijn alle pistes open 
en nog veilig. 

20.00 uur  
Oostenrijk is absoluut niet veilig.  
Alle pistes gesloten dus met elkaar besloten dat we thuis blijven.  

Tja wat een domper. 
Niet alleen voor ons maar voor iedereen gaat de wereld veranderen,  
een bizarre wereld waarin we nu leven. 

De eerste 4 weken echt binnen gebleven.  
Hans deed de boodschappen en ik bleef thuis. Eigenlijk vond ik dit heerlijk 
en Hans vond het leuk om boodschappen te doen.  

Op een gegeven moment gingen we toch met kinderen, kleinkinderen of 
vrienden wandelen in het bos en dan nam ik een picknick mee en dit alles 
op afstand van elkaar. 

Na een maand gingen we ook weer op bezoek bij mamma. 
Buiten thee drinken en geen kus of omhelzing. 

Ook bel ik mensen waarvan ik weet dat ze alleen zijn. Deze telefoontjes  
worden zeer gewaardeerd.  

Het is een bizarre wereld maar voor mijzelf ben ik tot de conclusie gekomen 
dat ik het thuis heerlijk vind.  
Een lege agenda is fantastisch en Hans doet over het algemeen de bood-
schappen, ook heerlijk. 

Ik verveel mij thuis geen moment.  
Om 8 uur of 16.00 uur doe ik op Podium TV ongeveer 3 x in de week mee 
met een pittige workout. 
Om 10.15 uur doe ik ook mee met Nederland in Beweging,  veel lichter maar 
ook weer beweging. Dit alles ter vervanging van de sportschool.  

Nu alles weer iets vrijer is hebben we ook weer familie en vrienden op be-
zoek gehad, wel allemaal nog op afstand.   
Mijn kleinzoon heeft bij ons gelogeerd, dit was natuurlijk fantastisch.  
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Wat boffen we dat we ons bootje nog hebben,  we varen regelmatig op het 
Zuidlaardermeer.  
Ons huis is ook fantastisch met balkon op de zon, we eten ontzettend vaak 
buiten. 

Het bestuur van onze club wil ik een groot compliment geven.  
Ze houden ons goed op de hoogte en we hebben zelfs een prachtige kaart 
met zonnebloemzaadjes ontvangen.  
Helaas zijn mijn zonnebloemen niet echt opgekomen.... 

Nu hopen dat er gauw een vaccin en geneesmiddel worden gevonden zodat 
we weer normaal kunnen leven. 

 

Lieve groeten Riëtte  

Zuidlaardermeer 
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31 augustus 2020  
 
Mijn zomer van 2020 met Covid-19. 
 
Begin maart: Paniek!!!!! Het zeer besmette-
lijke en nog onbekende virus Covid-19 ver-
spreidde zich vanuit China als een olievlek 
over de wereld. 
Advies: stoppen met bijeenkomsten! Horeca 
en scholen dicht, er mocht niet meer gesport 
worden en vakanties moesten worden afge-
zegd. Dus complete “Lockdown”.  
Voor mij betekende het: stoppen met brid-
gen en met het geven van bridgelessen. Jam-
mer, maar er zijn grotere rampen. 
 
Aanvankelijk wel lekker rustig. Eigenlijk 
had ik met al mijn lessen ook teveel hooi op 
mijn vork genomen. Op 27 maart werd mijn 
man erg ziek, opgenomen in het ziekenhuis 
en geopereerd. Toen was ik zelfs blij met het 
virus. Ik mocht elke dag van 11.00 tot 20.00 
uur bij mijn man zijn. Ook na zijn thuis-
komst na 10 dagen was het prettig dat ik 
geen verplichtingen had, want het was niet 
vertrouwd dat hij alleen thuis was.                                                                                                    
Maar daarna…………….  Wat werd het leven toen saai. Geen bezoek, geen feest-
jes. Heb de vier boeken van de leeskring uitgelezen en ben gaan puzzelen. Acht 
legpuzzels van 1000 stukjes heb ik gemaakt. Overdag hielden mijn man en ik ons 
bezig met het werken in de volkstuin. Dat was een prettige ontspanning. Toen ik 
flauw was van het puzzelen ging gelukkig de bibliotheek weer open en heb ik een 
aantal boeken opgehaald. Ook heb ik weer een handwerkje ter hand genomen en 
wat extra zorg aan het schoonmaken van onze woning besteed (o.a. ramen was-
sen). 
Begin juli leek het net of het virus afzwakte, er mocht weer wat meer en de ver-
wachting was dat het ergste achter de rug was. Dat is ook wel zo, maar langza-
merhand loopt het aantal besmettingen weer op en vraag ik mij af wat ik wel weer 
wil gaan doen en wat niet.  
Dinsdag 1 september is er een bijeenkomst van de Vrouwen van Nu om de start 
van het seizoen 2020/2021 te bespreken.  
Als we ons allemaal aan de regels houden moet het wat mij betreft wel weer kun-
nen. Gelukkig is er al wat meer bekend over de medicatie. 
 
In mei kregen alle leden een lief briefje, vergezeld van een zakje met zonne-
bloempitten, van het bestuur. Twee pitjes zijn ontkiemd. Ze bloeien echter nog 
niet. Een foto van mijn zonnebloemen doe ik bij dit verslagje. 
 
Augustus 2020. 
Sina Diertens 
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September 2020 

Vrouw van Nu in Coronatijd 

Op 12 maart vierden wij de verjaardag van onze zoon met een gezellig 
etentje. En toen…… de dag daarna de persconferentie van de premier: 
een volledige lockdown!!! 

Vakantie Texel afzeggen, voorbereiding reiscommissie VvN staat stil, 2 be-
grafenissen met 20 personen, geen feestje van vrienden die 50 jaar zijn 
getrouwd, niet oppassen op de kleinkinderen, geen lunch als afsluiting van 
ons toneelclubje en niet een rondje golfen maar…… 

Het is mooi weer, de straten zijn leeg, we zijn veelvuldig in de tuin, we fiet-
sen naar Zuidlaren om boodschappen te doen en halen groenten bij de 
kweker in Midlaren. We kunnen varen met de boot. We poetsen het huis, 
ruimen veel op en lezen veel kranten en boeken. We beeldbellen met de 
kinderen en sturen veel kaartjes. 

En dan gaat de lockdown langzaam een beetje open: de kinderen mogen 
weer naar de basisschool, de (klein)kinderen komen weer op bezoek op 
1,5 meter, we kunnen weer naar de kapper en de agenda loopt langzamer-
hand weer voller! We zullen voorlopig nog voorzichtig moeten zijn in af-
wachting van een medicijn en een vaccin maar….. 

Het is een bijzondere tijd die ons doet beseffen wat werkelijk belangrijk is 
in het leven: gezondheid, familie en vrienden en het besef dat een lege 
agenda ook heerlijk is! 

In juni voorlopig de laatste persconferentie van premier Mark Rutte. Alles 
lijkt weer wat normaler, we gaan op vakantie, weliswaar veelal in Neder-
land. Wij gaan 2 weken kamperen in de Achterhoek op een minicamping, 
coronaproef! Prachtige omgeving, veel fietsen, af en toe weer uit eten. On-
ze zoon komt de eerste week in ons huis logeren en de tweede week onze 
dochter. Ze genieten volop van de tuin, water en bootjevaren. Dus ieder-
een tevreden! 

En dan begin augustus….., het aantal besmettingen loopt weer op, lichte 
paniek, gedoe om mondkapjes, drukte in de steden en iedereen is bang 
voor een 2

e
 golf. Uiteindelijk wordt deze min of meer de kop ingedrukt 

maar duidelijk is wel dat het virus onder ons is. 

We gaan een onzekere periode tegemoet. Normaal in september starten 
alle activiteiten maar in feite begint weinig, maar…. de VvN Kropswolde 
zijn inventief. Op 14 september 2020 start de eerste bijeenkomst in Corona
-vorm. Heerlijk om weer elkaar te ontmoeten, weliswaar op 1,5 afstand. 

Bij mij begint in feite nu pas goed door te dringen welke beperkingen Coro-
na met zich meebrengt. En ook dat dit nog wel een tijd zal duren en een te 
lege agenda is ook niet meer zo leuk! Maar we houden de moed er in, pro-
beren gezond te blijven en hopen dat een vaccin of medicijn er snel komt. 

Marianne Meiberg 
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De programmaboekjes voor het komende seizoen zijn klaar!  

De plannen zijn goed en we hebben er weer zin in. Wat fijn zal het zijn 

om iedereen weer te zien en met elkaar te spreken. Heerlijk!  
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Beste leden,  

Na lang wikken en wegen hebben we de knoop doorgehakt: wij durven het aan 
om de VvNu-draad weer op te pakken en we hopen velen van jullie met ons. We 
nodigen jullie daarom van harte uit voor de afdelingsavond op 14 september as., 
aanvang 19.30 uur (gewijzigde aanvangstijd) in ’t Kropshuus.   
De stukken voor deze avond vind je in de bijlagen bij dit bericht. 
Voorlopig duurt het programma van een afdelings- en thema-avond een 
uur.  Uiteraard passen we dan de coronamaatregelen toe; je leest ze hieronder! 
Het is een hele waslijst, maar belangrijk om ze te lezen.  
In de grote zaal van 't Kropshuus is plaats voor 30 personen. Bij meer aanmel-
dingen zijn er twee sessies op een avond: van 19.30 uur tot 20.30 uur en van 
21.00 uur tot 22.00 uur. Aanmelden hiervoor is daarom beslist noodzakelijk!!!  

Wil je komen? Meld dat dan vóór vrijdag 11 september as. per mail 
aan jhterburg@hotmail.com of telefonisch via nummer (0598) 38 17 86.   

Tijdens de afdelingsbijeenkomsten  
- ligt er geen presentielijst om in te vullen (de aanmeldingslijst geldt als zoda-
nig);  
- wordt geen consumptiegeld geïnd (kosten worden betaald door de vereniging);  
- is er geen pauze tijdens de sessies.  
Het halfuur tussen de sessies is voor het 'ontsmetten' van de tafels en stoelen in 
de zaal, het vertrek van de leden die de eerste sessie hebben bijgewoond en bin-
nenkomst van de leden voor de tweede sessie. 
Tijdens de eerste sessie wordt koffie/thee geschonken; tijdens de tweede sessie 
frisdrank/sapje.   

Het dringende verzoek is om  
- niet te komen bij klachten die verband kunnen houden met corona;  
- niet eerder te komen dan een kwartier voor de aanvangstijd;   
- anderhalve meter afstand te houden in een eventuele wachtrij buiten;   
- een voor een ’t Kropshuus binnen te gaan en te verlaten;   
- handen te ontsmetten bij binnenkomst;    
- de aangegeven looprichting in acht te houden;  
- de jas niet aan de kapstok te hangen, maar mee te nemen naar de zitplaats; 

14 september 2020: Afdelingsavond met Anneke Kuil 

mailto:jhterburg@hotmail.com
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- binnen overal anderhalve meter afstand te houden;   
- niet met meer dan twee personen tegelijk in de toiletruimte te zijn;.   
- het advies op te volgen van de beheerder, zij moet zich houden aan de richtlijnen 
van het RIVM.  

We hopen dat velen van jullie kunnen of willen komen, zodat we elkaar na lange 
tijd weer eens kunnen ontmoeten.  
Nog een keer, omdat het zo belangrijk is: Vergeet niet je aan te melden!!  

Hartelijke groet,  

Het bestuur van de Vrouwen van Nu Kropswolde  

Jenny Terburg, secretaris 
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4 november 2020 (Mail) 

Beste allemaal, 

Voor de goede orde herinneren wij er nog aan dat, in lijn met de geldende corona-
maatregelen, de thema-avond op 5 november (morgen) en de afdelingsavond op 
16 november aanstaande, zijn afgelast. 
 
Vanaf vanavond 22.00 uur gelden voor de komende twee weken aangescherpte co-
ronamaatregelen en onduidelijk is of en in hoeverre ze daarna worden versoepeld.  
Vanwege deze onzekerheid hebben we tijdens het bestuursoverleg besloten om 
ook de afdelings-avond Kerst, op 21 december aanstaande, af te gelasten, zodat 
er tijdig geannuleerd kon worden en er voor de medewerkers e.d. aan deze 
avond duidelijkheid is. We hopen op jullie begrip hiervoor.  
 
Natuurlijk spijt ons dat zeer, en jullie waarschijnlijk ook, maar het is niet anders en 
wij zullen deze Kerst ook zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. 'We mogen wel-
iswaar niet bij elkaar zijn, maar we mogen elkaar ook zeker niet vergeten!!' 
 
Vers van de pers is de uitslag van onze deelname aan Rabo ClubSupport: 189,64 
euro hebben we opgehaald. Alle stemmers bedankt, namens alle leden van on-
ze afdeling. 
 
Hieronder staan nog wat mededelingen en ingekomen stukken. Aan de contactle-
den het verzoek om deze e-mail te printen en bij/aan hun groepsleden zonder e-
mailadres te bezorgen/sturen. 
 
We wensen jullie alle goeds voor de komende periode, hou vol en blijf gezond!! 
 
Hartelijke groet, 

namens bestuur Vrouwen van nu Kropswolde 
Jenny Terburg, secretaris 

Echter, de vreugde was van korte duur 
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November nummer 2020: Artikel in de Dorpskrant Kropswolde 

 

Vrouwen van Nu Kropswolde, wat doen ze zoal  

Op 20 februari van dit jaar was de jaarvergadering; met goede afloop, want de leden 
waren tevreden over het functioneren van de afdeling en van het bestuur.  

Na de pauze brachten enkele leden vol overtuiging het blijspel ‘Het Poësiealbum’ ten 
tonele; alle speelsters leken geboren actrices. Het was een groot succes. De aanwezi-
gen hebben genoten.  

Het was de laatste afdelingsavond van het verenigingsjaar, want helaas trok het Co-
rona-virus een streep door alle afdelingsactiviteiten hierna. We kregen te maken met 
een landelijke ‘intelligente lockdown’, waardoor er lange tijd geen bijeenkomsten 
gehouden mochten worden. 

Normaal gesproken is het in de zomer ‘stil’ rond de Vrouwen van Nu, maar in deze 
bizarre tijd van Corona, waardoor het sociale leven, vooral in het voorjaar, nagenoeg 
stil kwam te liggen, heeft het bestuur toch regelmatig contact gezocht met de leden.  

Op initiatief van een van de leden werd aan alle leden gevraagd om te laten weten of 
ze behoefte hadden aan contact, hulp o.i.d., en om zich te melden voor het bieden 
van deze hulp.  

Ook werden de leden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een gedenkboek 
‘Vrouwen van Nu Kropswolde in Corona-tijd’, door iets te schrijven, te tekenen, te 
schilderen o.i.d over hun ervaringen in Corona-tijd.  

Als ‘hart onder de riem’ werd naar ieder lid een zonnebloemkaart gestuurd, met  

-zaadjes om te planten in de tuin of op het balkon voor wat extra ‘zon’ in deze ver-
warrende tijd.  

De leden van de bezoekcommissie kunnen hun werkzaamheden min of meer normaal 
blijven doen. Zij sturen een kaart of brengen een bezoekje aan leden die ziek zijn, 
een bijzondere verjaardag of een huwelijksjubileum vieren. Dat wordt door de leden 
zeer op prijs gesteld. 

Afgelopen september zijn we gestart met het verenigingsjaar 2020/21, maar anders 
dan we gewend zijn. Het Corona-virus is nog onder ons en daarom hebben we ons 
aan een aantal maatregelen te houden. 

Het was een afdelingsavond in een heel andere setting, maar we waren blij om elkaar 
weer te zien. Ons lid Anneke Kuil was die avond onze gastspreker. Zij gaf een inte-
ressante presentatie over haar werk als IC/IZR kinderverpleegkundige in het UMCG.  

De leden van de wandelclub hebben hun eerste wandeling van dit seizoen gemaakt in 
de prachtige natuur in de nabije omgeving. 

De leden van de fietsclub fietsten hun laatste tocht van dit seizoen, zij stappen in 
april weer op.  

Eind oktober bespreekt de leesclub het eerste boek. Niet, zoals gewoonlijk, bij een 
van de leesclubleden thuis, maar, vanwege Corona, in ‘t Kropshuus. 
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De commissie cré-actief, de reiscommissie en de kunstcommissie organiseren voor-
lopig geen activiteiten. 

Dit jaar staan nog op de rol: een afdelingsavond met Pauline Broekema; een thema-
avond met Humanitas en een afdelingsavond met een filmverslag van een reis door 
Jordanië die een van onze leden en haar echtgenoot maakten.  

In december is er dan nog de afdelingsavond Kerst. 

We hopen zeer dat Corona niet opnieuw ‘roet in het eten gooit’ en dat we dit pro-
gramma af kunnen maken. 

Wil je meer weten over ons en/of over onze activiteiten van januari tot en met mei 
2021, kijk dan op de website www.vrouwenvannu.nl/kropswolde. 

Ook op onze Facebookpagina vind je informatie over onze bloeiende afdeling.  

Je bent van harte uitgenodigd om een afdelingsavond te bezoeken; dat kan twee 
keer gratis. Hierna kun je besluiten om wel/niet lid te worden. Wel dien je je bezoek 
van tevoren aan te kondigen bij het secretariaat: jhterburg@hotmail.com of (0598)
38 17 86.  

Jenny Terburg, secretaris        

En daar gaan 

we weer... 

http://www.vrouwenvannu.nl/kropswolde
mailto:jhterburg@hotmail.com
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5 december 2020 Sinterklaas en de roetveegpieten 

sturen een kaartje aan de leden van 

de Vrouwen van Nu Kropswolde. 
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Kerst kan helaas niet samen worden gevierd, 

maar denken aan elkaar doen we zeker wel. 

 
Wat we jou wensen is 

een nieuw jaar vol voorspoed 
Een hoofd vol vertrouwen 
Veel liefde van de jouwen 

Laat het oude jaar maar gaan 
en ga er vol goede moed tegenaan 

 
Gezellige kerstdagen 

 
Lieve groeten van 

bestuur Vrouwen van Nu 
Kropswolde 

Anja, Korry, Jenny, Petra, Willy 
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