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Het risico bij deelnemen aan een activiteit is altijd voor jezelf.  
 
Vrijdagmorgen in juni, juli en augustus – ”Leut en Teut op ’t Terras” 
In de nieuwsbrief van mei stond vermeld dat we onder voorbehoud in juni met de Leut en Teut 

bijeenkomsten wilden starten, aangezien de terrassen nu ook ’s morgens open mogen starten we op 

vrijdag 4 juni.  

 

Op de vrijdagmorgen in de maanden juni, juli en augustus (en misschien zelfs ook nog in september) 

van 10 uur tot 11 uur met elkaar koffie/thee drinken met appelgebak met slagroom op het terras van 

Grandcafé Onder de Linden gezellig bijpraten. 

 

Prijzen: Koffie/thee € 2,00 per kopje, 2x koffie/thee met appelgebak of Drents Turfje € 7,50 p.p., 2 kopjes 

koffie/thee met cake € 6,- p.p.    

 

Maar wel onder de volgende voorwaarden: 

“Wat betreft het vaccineren heeft het Landelijk Bureau in haar vergadering van 20 april jl. besloten 

vaccinatie niet verplicht te stellen. 

De overwegingen: 

- We willen de RIVM-richtlijnen volgen die vaccineren niet verplicht stellen  

- Een wettelijke onderbouwing van een vaccinatieplicht bestaat in Nederland niet  

- Het al dan niet vaccineren is een afweging die iedereen persoonlijk moet kunnen maken.  

- Vaccinaties geven geen garantie voor het niet besmettelijk zijn.  

Het Landelijk Bestuur wil benadrukken dat het altijd de eigen verantwoordelijkheid blijft. Iedereen 

moet zich veilig voelen.” 

 

Om alle leden zich veilig te laten voelen verplichten wij diegenen die van plan zijn naar de Leut en 

Teut-bijeenkomsten te komen (en dit geldt later ook voor de bijeenkomsten, die in september 

starten) hun vaccinatiebewijs mee te nemen. Voor niet-gevaccineerden is een negatieve testuitslag 

niet ouder dan 72 uur een voorwaarde. Deze voorwaarden gelden totdat er vanuit het RIVM wordt 

geconstateerd dat er voldoende immuniteit is opgebouwd. 

 

Ook geldt de 1,5 meter afstand nog en moet er bij het afrekenen binnen een mondkapje gedragen 

worden (geldt ook voor toiletbezoek). 
 

 

Andere geplande bijeenkomsten voor dit jaar: 

- Fietsdag 5 augustus (onder voorbehoud, zie onder bij coördinatoren) 

- Bijeenkomst 15 september  

- Klootschieten op donderdagmiddag 2 september (alleen klootschieten, geen spelletjes) 

- Theemiddag op dinsdag 26 oktober  

- Bijeenkomst op maandag 15 november 

- Kerstavond op maandag 19 december 

 

Contactavond: 

Verzoek aan de contactvrouwen en coördinatoren om maandagavond 23 in plaats van 30 augustus in 

de agenda te reserveren.  

 

 
Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries   
- coördinatoren: Er hebben zich helaas nog geen leden aangemeld die de coördinatie van de 

interessegroep Fietsclub of Nordic Walking op zich willen nemen. 

Mocht er zich geen coördinator voor de fietsclub melden dan gaat de fietsdag op 5 augustus niet 

door!!  

 

http://www.vrouwenvannu.nl/vries
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Informatie kan opgevraagd worden bij Geesje Mulder (fietsclub) en Alie Bruin (nordic walking). 

Aanmelden bij secretaris Janneke Bakker, telefoon 0592 542670 of per email 

vrouwenvannuvries@gmail.com  

- nieuwsbrief augustus 2021, nr. 07: komt eind juli in de mailbox of in de brievenbus. 

 

 

Vrouwen van Nu Drenthe:  

Op 6 mei 2021 bestond Vrouwen van Nu Drenthe 90 jaar. Het Provinciaal Bestuur heeft besloten om 

het vieren van het 90-jarig jubileum een jaar uit te stellen en wel naar vrijdag 6 mei 2022.  

Om dit jaar toch even stil te staan bij het jubileum heeft het Provinciaal Bestuur besloten om naar alle 

63 Drentse afdelingen een bedrag van € 90,90 over te maken. Een symbolisch bedrag met 2x 90 

omdat er ook 2x aandacht besteed wordt aan het 90-jarig bestaan.  

 

- Commissie Alleenstaanden 

De commissie heeft een paar besluiten genomen, de busdagtocht en de fietsvakantie gaan niet door. 

Als alternatief wordt er een gezellige middag georganiseerd op zaterdag 17 juli van 14.00 tot ca. 

17.30 uur in Café-Restaurant Hofsteenge; Hoofdstraat 11; 9444 PA Grolloo.  

Kosten: € 17,50 incl. koffie/thee met gebak, twee consumpties en hapjes.  

Opgave voor 10 juli bij Trijn Slomp, telefoon 0599-235476 of email: trijnslomp@hetnet.nl of bij 

Emmy Slagter, telefoon 0592-409979, email: emmyslagter@gmail.com 

 

 

Nieuws Landelijk Bureau:  

In de nieuwsbrief van het Landelijk Bureau staat vermeld dat op donderdag 24 juni de eerste 

Vrouwen van Nu Zomerontmoetingen van start gaat. Dit is de vervanger van het Vrouwenweekevent 

en vindt deels live, deels online plaats. Via de site van Vrouwen van Nu is aanmelden voor de 

zomerontmoetingen nog mogelijk.    

 

Via de landelijke site kan je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.  

In de nieuwsbrief staan ook de ‘ledenvoordelen’ vermeld. In de nieuwsbrief van mei:  

Karin Bloemen publiceert haar eerste haakboek: Haken à la Bloemen. 

 

Er kan nog steeds gestemd worden op een van de drie genomineerden voor de Vrouwen van Nu 

Verschilmaker Award. De Verschilmaker Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die vanuit 

haar kracht, met lef een voorbeeldfunctie vervult en daarmee het verschil maakt en bijdraagt aan een 

mooiere wereld. 

Via de website kun je je stem uitbrengen op de  verschilmaker die voor jou het verschil maakt. 

Deelnemers aan de Zomerontmoetingen krijgen de mogelijkheid om een extra stem uit te brengen. 

 

 

 

Wat deed en doet corona met onze levenswijze. (ontvangen van Fenny Geerts) 
 

Meer dan een jaar leven wij nu met het corona virus. Voor mij plotseling een lege agenda. Dat was 

wennen. Maar lastiger vond ik de sociale beperkingen. Geen sport, dans, zang, museumuitjes, 

vrijwilligerswerk en vakantie. Maar ook geen fysieke contacten met kinderen, kleinkinderen en 

vrienden.  Voor onze kinderen en kleinkinderen maakten we soms een verrassingspakket, legden dat 

voor de deur, reden weg en belden dat ze voor de deur moesten kijken. Het leek wel Sinterklaastijd. 

Ons pakket was altijd verschillend van samenstelling, fruit, koeken, chocola, een flesje wijn, eigen 

gemaakte cake en gehaktballen, och vaak van alles wat. Wij vonden het leuk om te doen en kregen 

lieve kaarten, bloemen en briefjes terug.  

Vaak whatsappen en videobellen. Videobellen was even wennen maar leuk om te doen. 

Allen werkend in de gezondheidszorg gaf nog meer angst op besmettingen. 

 

Eind vorig jaar schreef onze dochter op verzoek een stukje in het blaadje van de hardloopgroep in 

haar woonplaats. Hierbij een ingekort verslag van haar beleving als arts in deze bijzondere tijd. 

 

 

 



Tijdperk corona 

Het leek sluipend te komen, maar als een vloedgolf kwam en komt het over ons heen. Over 

Nederland, over oud en jong, over gezond en minder gezond, over actievelingen en luilakken, over 

links en over rechts. Wel meer over Zuid dan over Noord, dat dan weer wel. Ineens was het er. 

Corona, of zoals het in de medische wereld wordt omschreven, Covid-19. 

Als dokters zijn we meestal net wat eerder op de hoogte van wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. Of 

zelfs wat er al gebeurt, nog ietwat achter gesloten deuren. En die verhalen verspreiden zich via 

sociale media heel snel. Iedere arts heeft wel een vriend of kennis die specialist of huisarts in de 

frontlinie is. En als je geen directe link hebt, heb je wel een indirecte link. Via whatsapp kwamen de 

verhalen binnen, of je dat nu wilde of niet.  Daar ben je dan, als dokter, als huisarts…  

Je loopt in het dorp met nog een soort geheim in je hoofd. ‘Er is en komt nog veel meer jongens’, 

dacht ik dan. Eerst maar eens even wat mensen ontlopen in de supermarkt. Ik ben er nog niet aan 

toe om te delen. Ik ben zelf nog aan het verwerken. Elke week op de woensdag worden we live 

bijgepraat en daar zitten we dan, zo’n huisartsenstel, in de avond achter de computer, informatie te 

verzamelen. Hoe moeten we ons beschermen en is er wel genoeg materiaal. Zeer snel wordt alles 

‘opgeschaald’. En na een onbezorgde januarimaand zit ik ineens te lezen wat we moeten doen bij het 

oranje, rode, donkerrode en het zwarte scenario.  Moet ik nu echt al binnenkort bij een visite, waarbij 

ik soms de mensen nog niet eens ken, bepalen wie er wel naar het ziekenhuis mag en wie niet?  We 

worden overspoeld met protocollen en stappenplannen, leidraden en beslisbomen. Ik zie door de 

bomen bijna het bos niet meer. 

En waar in dit verhaal blijft het advies van actief blijven tijdens stress en spanning? Lamgeslagen was 

ik en volgens mij heb ik 6 weken niet hardgelopen. Ik kon me er niet toe zetten. Het verwerken van 

wat er gebeurde en wat zou komen kostte me meer energie dan me lief was. Wandelen, dat deden 

we wel. Langs grasdijken, geheime paadjes, in de zon, in de wind, langs talloze vogels en een aantal 

dreigend uitziende rondvliegende roofvogels. Langzaam werd de kring met wie je wandelde iets 

groter. Eerst met man of alleen, daarna eens met een vriendin. Langzaam kwamen sociale contacten 

weer wat op gang. En hiermee kwam ik ook uit mijn sportieve dieptepunt.  

Kwam er na de zomer een volgend diep dal? Nou niet echt. Maar de corona met daarmee ook weer 

zieke patiënten in mijn praktijk kwam wel weer naar de voorgrond en het lopen kwam daarmee wat 

naar de achtergrond. Maar een dal was het niet.  Misschien is de mens toch erg weerbaar en kunnen 

we na een eerste schok sterker tegen de volgende tegenslag. De beschermingsmiddelen waren nu 

voldoende, er kwamen wel weer richtlijnen bij maar minder dan in het voorjaar en gelukkig had ik 

deze keer niet het zwarte scenario in mijn hoofd. 

Met het Najaars Corona Bingo Loopspel, met fantastische routes, super uitdagingen, gewoon een gaaf 

spel kwam het lopen weer naar de voorgrond. Op basis van spel en plezier. Op basis van toch samen 

zijn met de loopgroep en op basis van de prachtige omgeving die we hier rondom ‘ons Peize’ hebben. 

Wina Steenbergen-Geerts 

 

Ook wij zochten alternatieven. Drenthe beweegt, veel fietsen en de “Ommetje” app van Erik Scherder 

stimuleerde ons voor een dagelijkse wandeling. 

Voor mijn gevoel zal het corona virus of een mutatie onder ons blijven. Wij zijn erg blij met onze 

vaccinaties wat ons iets meer vrijheid geeft. Langzaam aan hopen op een terugkeer naar het “nieuwe 

normaal”. Voorlopig nog even voorzichtig blijven!!! 

Fenny Geerts 

 

 

 

Bestuur Vrouwen van Nu Vries. Secretariaat: tel. 0592-542670 

e-mail: jannekebakker@planet.nl of vrouwenvannuvries@gmail.com     

   


