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Van de redactie

Deze eerste nieuwsbrief van 

2020 is opgemaakt in april van 

dit jaar. Voor ons allen een stille, 

historische en gedenkwaardige 

periode. Niemand had verwacht 

dat wij als SRV zo lang zonder 

het roeien zouden moeten 

doen. Voor mij als kersverse 

hoofdredacteur heb ik mijn tijd  

kunnen benutten met het 

maken van deze nieuwsbrief. 

Mijn dank gaat dan ook uit naar 

allen die deze keer kopij hebben 

ingeleverd. Want juist in deze 

tijd hebben we graag wat te 

lezen om te horen hoe het met 

de roeiers en vrijwilligers gaat! 

In elke nieuwsbrief zou ik graag 

een roeier èn een vrijwilliger aan 

het woord willen laten, die iets 

over zich zelf vertellen. De roeier 

deze keer is Corrie, zij roeit op 

de woensdag en heeft een mooi 

verhaal over haar passie: zingen!

De vrijwilliger die laatst afscheid 

nam, is Riet Roosch. Zij heeft in 

deze brief een mooi dankwoord 

geschreven. Laten we dit jaar 

hopen op een drukke 

mailwisseling….Succes..!!

Jan Vermaak

Hoofdredacteur

Van de voorzitter

Corona-bulletin nr. 3

De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te 

beteugelen zijn weer door de regering aangescherpt. Tevens is 

de termijn waarvoor deze gelden verlengd tot 1 juni. Een en 

ander betekent voor SRV dat onze roeistop nu loopt tot 1 juni.

Een tweetal evenementen die in deze periode gepland stonden 

gaan dus ook niet door. Dit zijn de Lustrumtocht Aangepast 

Roeien op 21 april en de Vlettentocht op 26 mei.

Het wordt stil op de Rotte. Maar we vertrouwen er op dat deze 

maatregelen leiden tot het beheersbaar houden van de 

medische zorg rondom diegene onder ons die door het virus 

worden getroffen.                            Pim Ruoff, secretaris SRV

Vorig jaar bestonden we 40 jaar. 

In al die 40 jaar hebben we nog 

niet meegemaakt dat we een zo 

lange roeistop hebben moeten 

invoeren.

Al ruim een maand kunnen we 

niet het water op en de vraag is 

of eind april de maatregelen 

voor de beperkende contacten 

kunnen worden versoepeld.

Zoals het er nu naar uitziet 

houdt de Corona ons nog wel 

even in zijn greep.

In mijn nieuwjaarsgroet op 3 

januari (zie ook in deze 

nieuwsbrief) had ik het over 

bezinning na de rumoerige 

periode die vóór 2020 

wereldwijd speelde waarbij ik 

de wens uitsprak dat de 

wereldleiders de SRV als 

voorbeeld zouden nemen voor 

samenwerking.  Ik had het toen 

nog over populisme, Europese 

unie, Navo, klimaat, stikstof en 

Pfas en dergelijke. 



Niet wetende dat een 

virusverspreiding wereldwijd 

zo’n impact kon hebben dat het 

al die andere zaken naar de 

achtergrond zijn verdrongen.

2020 Zal hopelijk toch die 

bezinning brengen waarbij wij 

wereldwijd elkaars belangen 

gaan respecteren, gaan 

samenwerken en daar waar 

nodig de helpende hand reiken.

Voor ons als roeiers en 

vrijwilligers is het alle rust aan 

dek.

Ik hoop dat iedereen zijn “vrije” 

tijd, die door de “Lock down” is 

ontstaan, op een mooie en 

gezonde manier weet te 

gebruiken en van te genieten.

Zelf ben ik met klussen in en 

rondom het huis begonnen 

waarvan ik niet eens kon 

bevroeden hoe lang ik daar mee 

bezig zou zijn. Zo was ik dagen 

bezig met zwaar hout met een 

schutting die me weer enige 

dagen naar de rustbank 

verwees, dit omdat mijn rug dat 

kennelijk niet gewend was.

Ook daar leer je van.

Wouter, mijn zoon en roeier op 

maandag woont in een 

gezinsvervangend tehuis.

Dat huis is ook gesloten voor 

bezoek. Dus af en toe wat 

spullen afgeven en dan zwaaien 

door het raam. In het begin 

begreep hij daar niets van en 

was wat opstandig. Maar 

inmiddels heeft hij er begrip 

voor en heeft zijn oude 

vrolijkheid weer hervonden. 

Voor de komende periode 

worden we over de coronastop 

regelmatig bijgepraat door de 

informatiebrieven van het 

bestuur en de Coronabulletins 

op de website.

In ieder geval zorgen de 

maatregelen waaraan we ons 

houden voor een afvlakking van 

de verspreiding van het 

coronavirus (6 april) wat erg 

belangrijk is om de zorg van 

patiënten te kunnen blijven 

garanderen. Voor ons allemaal 

een veilig gevoel.

De paasdagen moeten we nog 

even zonder bezoek van familie 

doorbrengen. Maar er komen 

weer goede tijden. 

Iedereen prettige paasdagen 

gewenst en blijf gezond.

Dan zien we elkaar hopelijk snel 

weer op de Crooswijksebocht.

Paul de Waal

Nieuwjaarsgroet 

SRV,  3 jan 2020
Welkom: roeiers, vrijwilligers,  

RAC en VVR en oud leden.

SRV wenst u allen een goede 

gezondheid en een goed roei-

jaar toe.

2020 een nieuw tijdvak om even 

te bezinnen wat achter ons ligt.

Een rumoerige periode met veel 

verandering om ons heen

- Opkomst van populisme bij 

politiek in landen om ons heen

met als gevolg tweespalt tussen 

bevriende landen onderling

- Europese unie en NAVO staan 

onder druk

- Escalatie middenoosten

- Klimaatverandering,  Stikstof en 

Pfas met consequenties voor 

bouw, landbouw  

- Communicatieontwikkelingen 

via sociale media met mooie 

mogelijkheden, maar ook gevaar 

voor onwaarheden.

- Meer afhankelijk van digitale 

wereld met voordelen, maar ook 

gevaren voor onvrijheid en 

diefstal.

(tekst wordt vervolgd op de 

volgende pagina…)
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SRV is een voorbeeld van een 

mooie samenwerking van 

roeiverenigingen voor roeiers die 

niet kunnen aansluiten bij een van 

de reguliere verenigingen in 

Rotterdam en omstreken.

Gedragen door vrijwilligers die 

vanuit die verenigingen komen.

We zouden een oproep kunnen 

doen aan al die wereldleiders om 

bij ons eens mee te roeien en zien 

wat samenwerking voor 

mogelijkheden brengt. Misschien 

nemen zij daar dan iets van mee 

naar huis.

Dit jaar is van ons heen gegaan 

Alfred Wondolleck. Een 

memorabele roeier van de vrijdag 

ploeg. Deze zullen zijn praatjes, 

humor en gezelligheid missen. Wij 

hebben in groten getale in 

september afscheid van hem 

genomen en Mieke Commijs heeft 

een mooie in memoriam geplaatst 

in de nieuwsbrief.

Ook in september overleed Hein 

de Bruijn. Hij heeft Rijnmond 

opgericht en hij heeft in die tijd de 

privatisering geleid van de 

Gemeentelijke Roeiloods. Hij was 

toen ook bestuurslid van SRV. 

Wensen voor de komende periode 

waaraan wij samen met VVR en 

RAC aan gaan werken:

- Vernieuwing van de vloot. 

Vervanging van de gedateerde 

houten wherry …

… en mogelijk nog een skiff met 

zijdrijver.

- We kijken ook naar een 

begeleidingsbootje.

- Terras renoveren en aan-passen 

tot een nog betere 

toegankelijkheid voor 

gehandicapten.

- Energie exercitie voor onze 

accommodatie.

Het zijn wensen voor de 

komende periode en zijn 

afhankelijk van onze financiële 

mogelijkheden.

Ik wil namens SRV 

wederom de 

vrijwilligers en onze 

roeiers bedanken voor 

hun inzet de 

afgelopen periode. 

Door jullie inzet was 

het weer een 

fantastisch roei-jaar 

met mooie 

evenementen. 

Ik noem ons lustrum de vletten-

tocht en schoonmaak- dagen.

Ferdinand Kranenburg zijn wij 

ook veel dank verschuldigd voor 

de vele jaren dat hij onze 

Nieuwsbrief samenstelde. Het is 

niet gemakkelijk iedere keer 

weer roeiers en vrijwilligers 

achter de broek aan te zitten om 

op tijd de kopie te leveren. 

Maar de Nieuwsbrief bleef al die 

jaren verschijnen. Ferdinand 

bedankt.

Wij zijn blij dat het maken van de 

nieuwsbrief hier niet stopt.

Jan Vermaak gaat zich van heden 

hiervoor in zetten.

In de laatste Nieuwsbrief heeft hij 

zich al uitgebreid voorgesteld. Jan 

welkom in onze gelederen.

Ook de collega roeiverenigingen 

wil ik danken voor de onder-

steuning voor ons roeien en 

vragen ons werk blijvend onder 

de aandacht te brengen bij hun 

roeiers. Dit jaar hebben we nog 

de lustrumtocht tegoed op de 

Reeuwijkse plassen.

Deze is nu gepland op 21 april.

Vrijwilliger van het jaar is Paul van 

de Burgt. Als materiaal-

commissaris van Rijnmond zorgt 

hij met tomeloze inzet en veel 

geduld dat onze boten altijd in 

topconditie zijn.

Hans Sijthoff rijkt hem de beker 

uit.

Paul de Waal
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    Deze “opkikker” kregen alle leden van de SRV..!

                                            Ontwerp: Jan Vermaak



Riet tijdens de vlettentocht in 

mei 2019 op de Kralingse Plas…

Riet bezig met instructie in de 

binnenbak…..  ”Startklaar…?”

Herinneringen aan een 

geweldige tijd.

In 1982 ben ik gaan leren roeien 

en sturen bij r.v. Rijnmond.

Op de woensdagmiddag was het 

daarna erg gezellig in de kantine 

(een oude bouwkeet) waar we 

uitkeken op het vlot van S.R.V. 

Doodeng vond ik dat, al die 

mensen die geholpen moesten 

worden. Er was toen nog geen 

tillift of instaprek dus het was 

tillen geblazen! Theo (met 1 

been), Piet Stoon, Aad, -ja  “onze” 

Aad- voor het maken van 

benodigde aanpassingen en 

waarschijnlijk ook nog andere 

maar dat weet ik niet zeker.

Marieke, toen de stuwende 

administratieve kracht van de 

S.R.V,  zat in een kantoortje (ook 

een bouwkeet) en zij had 

bedacht dat er wel wat mensen 

van Rijnmond konden helpen bij 

de 1e landelijke roeitocht van de 

S.R.V. Mijn vriendin en ik hebben 

ja gezegd maar vonden het wel 

heeeel spannend.

De roeitocht ging van de De 

Dordrechtsche roeivereniging 

naar de Biesbosch met een 

oversteek over de Merwede.

Ik had een zwaar spastische 

man op slag en een blinde op 

boeg. Hij zou de boel wel in de 

gaten houden!!!!

In de Biesbosch aangekomen 

was het genieten van de mooie 

natuur, tenminste tot er

 een rondvaartboot aankwam, 

wij het riet in, eruit was 

natuurlijk een groter probleem. 

Het is gelukkig allemaal 

goedgekomen al kwam er ‘s 

avonds thuis wel wat emotie vrij 

van opluchting.

Dit NOOIT meer was mijn 

gedachte maar ik was “besmet” 

met het SRV virus en daar was 

geen vaccin voor dus heb ik heel 

veel landelijke tochten mogen 

begeleiden met in de eerste 

jaren ook Franse en Belgische 

ploegen.

Meerdere roeiverenigingen door 

het hele land hebben de 

landelijke tochten mogelijk 

gemaakt.

Heel bijzonder was ook een 

tocht door de Amsterdamse 

grachten want ook daar kwam je 

rondvaartboten tegen en die 

gingen echt niet opzij.

Ook werd er een heuse 

wedstrijdploeg opgericht en ja, 

ook leuk om die te sturen.

Minder leuke dingen:

In de “oude” roerbak -met een 

veel te klein toilet- iemand die 

tussen wand en pot gevallen was 

te “redden”  of bij een roeitocht 

merken dat er voor de mensen 

die de trap niet op konden er een 

noodtoilet buiten was neergezet. 

Het was buiten 30 graden dus 

binnen vielen ze flauw. Geen 

succes!

Mensen die ik niet snel zal 

vergeten zijn:  Jan Verkissen en 

Margo, allebei blind, maar een 

perfect roeikoppel, zij hoorden en 

roken waar zij waren, Ineke, zij 

roeit nog steeds, Carine en Suus, 

de laatste is pas gaan roeien toen 

ze 80 jaar was. Wat heb ik 

genoten van haar verhalen en 

gedichten.

Ach, eigenlijk is het teveel om op 

te schrijven voor wat ik in al die 

jaren heb meegemaakt bij de SRV.
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Wat mij vooral bijgebleven is bij 

het roeien met mensen met een 

beperking is: hun moed om te 

starten met een sport, hun 

wilskracht, hun doorzettings-

vermogen ook als het even 

tegenzit en vooral hun 

optimisme, de saamhorigheid 

van mensen met een beperking 

en de vrijwilligers is heel iets 

heel bijzonders.

Graag wil ik iedereen bedanken 

voor de fantastische tijd bij SRV 

maar ik geef mijn “stokje” nu 

over aan de nieuwe vrijwilligers 

en hoop dat zij met net zoveel 

liefde en plezier als ik het altijd 

gedaan heb verder zullen gaan.

Liefs en succes voor alle roeiers 

en vrijwilligers toegewenst.

Riet Roosch (woensdag)

april 2020

Riet ten voeten uit: “Wel luisteren hè,

jongens, je bent hier om wat te leren.”

Alle activiteiten rondom onze 

stichting SRV liggen nu al weer een 

poosje volledig stil.  Ik mis jullie en 

ben bezorgd over jullie gezondheid. 

Een andere invulling aan de week 

te geven kost me even tijd, er valt 

niets te organiseren of regelen 

voor roeivalidatie.  Geen oppasdag, 

geen sport buitenshuis, alle sociale 

verplichtingen en uitjes liggen plat, 

een lege agenda….. we maken er 

het beste van:  Ons roeiapparaat 

thuis maakt overuren, mijn 

echtgenoot is een online 

schaakcompetitie aan het opzetten, 

ik haal mijn schildersspullen 

eindelijk weer tevoorschijn, in de 

oven een enorme schotel lasagne 

die naar mijn 94-jarige 

schoonmoeder gaat.

“Een pandemie is een epidemie op 

wereldwijde schaal” zegt Wikipedia. 

Dat wij als mensheid de illusie 

hebben alles onder controle te 

hebben wordt deze dagen keihard 

onderuitgehaald.

De gevolgen zijn niet te 

overzien en hoe lang deze 

periode nog gaat duren kan 

geen expert ons vertellen. Het 

coronavirus raakt ons allemaal, 

sommigen harder dan anderen, 

maar niemand zal hier 

ongeschonden uitkomen.

Extra aandacht en zorg voor 

elkaar hebben èn op gepaste 

afstand blijven zal geen 

eenvoudige opgave zijn. Daar is 

inventiviteit voor nodig, 

saamhorigheid is geboden. 

Wanneer we de draad van ons 

‘gewone leven’ weer op kunnen 

pakken is zeer onzeker.

Ik hoop van ganser harte dat wij 

elkaar met veerkracht en 

constructief optimisme door de 

komende tijd heen gaan 

helpen. Blijf gezond….. een 

warme groet.

Ada

Ada zit thuis ook niet stil hoor, zo te zien maakt ze heel wat kilometers..!!

Wat te doen zonder het roeien?
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N.E. JENEVERSTANK

VEGANIST

EPEN (LIM)

visitekaartje 1

Visitekaartjes: 

R.L. BIJGRUND

WERKGEVER

INARI

FINLAND

visitekaartje 2 visitekaartje 3

Op Aruba is en ook een ver-

eniging welke overeenkomsten 

heeft met de SRV. FARVa Aruba is 

zelfs met ondersteuning van de 

SRV en Vrienden van 

Roeivalidatie geholpen met de 

boot die op de foto staat.

 Zij hebben regelmatig berichten 

op Facebook. Nu afgelopen 

dagen stond onderstaande foto 

met daarbij een soort gedicht 

voor de vrijwilligers.

Why Be a volunteer?

It’s not for money, it’s not for fame.

It’s not for any personal gain.

It’s just for love of fellowman.

It’s just to send a helping hand.

It’s just to give a little of self.

That’s something you can’t buy with 

wealth.

It’s not medals 

won with pride.

It’s for that 

feeling deep 

inside.

It’s that reward 

down in your 

heart.

It’s that you’ve been a part of 

helping others far and near, that 

makes you be a volunteer!

SRV ondersteunt roeien op Aruba

Even een berichtje, met mij gaat 

het best. Ik hou me rustig, ben 

veel aan het lezen, slapen en tv 

kijken. Ik heb vandaag een 

vergadering gehad via de 

telefoon om elkaar niet te 

ontmoeten en een eventuele 

besmetting over te brengen. Het 

sporten lag bij mij al stil, dus die 

verandering heb ik al enige tijd 

geleden geaccepteerd.

Ook ben ik een aantal recepten 

aan het proberen in de oven op 

het gebied van bakken, tot op 

heden is het goed gegaan; ik kan 

niet zeggen dat ik mezelf verveel, 

het contact met mijn familie 

vrienden is zeer goed en bellen 

en  appen gebeurt vele malen 

meer als ooit tevoren…! Ik hoop 

snel weer in de boot te stappen!

Lekker aan het bakken

Met vriendelijke groet,

Hans Sijthoff

“A little poem we felt would 

describe being a volunteer at it’s 

best! Be safe everyone in these 

difficult times….”

IKE HIJP

POOIER

ROME

Wie is dit binnen de SRV? Een roeier of vrijwilliger? Bestuurder?

Gooi alle letters door elkaar en je ziet hun naam en functie!

Bezoek ook eens onze website met nieuws 

en achtergrondartikelen en foto’s!

www.roeivalidatie.nl

6/9

Opossingen staat elders in in deze Nieuwsbrief verborgen……Wat?….Moet ik weer gaan puzzelen……!

Groetjes,

Dennes 

Langeveld 

(donderdag)



Het Nederlandse orkest-publiek 

was in die tijd totaal niet 

vertrouwd met de barokmuziek 

van onder anderen Bach en 

Händel. 

Het was de grote verdienste 

van Felix Mendelssohn-

Bartholdy geweest, die de 

muziek van Bach weer onder 

het stof vandaan gehaald had 

en die in Duitsland was 

begonnen met het uitvoeren 

van de muziek van zijn grote 

voorganger. In Nederland werd 

in die tijd voornamelijk de 

zogenaamde Romantische 

HOE EEN VIRUS 

800 ZANGERS HET 

ZWIJGEN OPLEGDE…

Zaterdag 21 maart 2020, het 

officiële begin van de lente, 

zouden 800 zangers plus een 

uitgebreid symfonie orkest en 

enkele solozangers, de Ahoy’ 

hallen vullen met de prachtige 

klanken van de Mattheus 

Passion van Joh. Seb. Bach.

Het evenement dat de naam 

“Matthäus aan de Maas” had 

gekregen, was georganiseerd 

door de E.O. omroep. 

Aanleiding was het feit dat 

precies 150 jaar geleden de 

Matt. Passion voor het eerst in 

Nederland werd gezongen. Dat 

gebeurde in Rotterdam, door 

het Rotterdamse 

Toonkunstkoor, en aan die 

uitvoering was een lange tijd van 

voorbereiding vooraf gegaan. 

muziek uitgevoerd van 

tijdgenoten als Beethoven, 

Schubert en Verdi.

Het duurde dan ook nog geruime 

tijd voor de Matthäus Passion (en 

wat later ook de Johannes 

Passion van dezelfde componist) 

in de rest van Nederland werd 

uitgevoerd.

De grote dirigent Mengelberg van 

het Concertgebouw Orkest in 

Amsterdam, begon enkele jaren 

vóór de Tweede Wereldoorlog, 

met de jaarlijkse uitvoeringen en 

deze traditie wordt tot op de 

huidige dag voortgezet. Het 

wonderlijke is dat jaarlijks steeds 

meer bezoekers naar één van de 

twee passionen komen luisteren, 

waarbij de sterke voorkeur van 

het publiek naar de Matthäus 

Passie uitgaat. Daarmee is het de 

enige traditie op het gebied van 

klassieke muziek, die Nederland 

rijk is.

Wonderlijk is ook dat het 

jaarlijkse aantal uitvoeringen in 

Nederland (en Vlaanderen) de 

hoogste ter wereld is, zelfs in 

Duitsland zijn er niet zoveel.
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Ik heb mijn eerste Matthäus 

gezongen toen ik begin 20 was, 

als lid van het bovengenoemde 

Rotterdamse Toonkunstkoor. Ik 

vond het geweldig leuk dat juist 

“mijn” koor die belangrijke rol 

gespeeld had  en was vanaf de 

allereerste repetitie enorm onder 

de indruk van de klankrijkdom 

van dit geweldige werk.

Met het Toonkunstkoor zong ik de 

passie zo’n drie keer per jaar in de 

Doelen en ook in Hulst en in 

Antwerpen en iedere keer was het 

een muzikaal feest voor mij.Toen 

ik van het koor af ging, kwam ik 

op een ander koor dat de 

Matthäus elke twee jaar 

uitvoerde. 

In het jaar dat we de passie niet 

zongen, ging ik luisteren in de Sint 

Laurens kerk. Helaas ging dit koor 

na enige jaren failliet wegens 

gebrek aan mannen en het koor 

waarop ik nu zit, voert weliswaar 

uitsluitend klassieke muziek uit, 

maar de Passionen zijn daar niet 

bij. De drang om de Matthäus te 

zingen is echter zó groot dat ik 

sindsdien jaarlijks deelneem aan 

de z.g. scratch uitvoeringen, die 

steeds vaker in ons land 

gehouden worden. Daarbij wordt 

een groot bekend klassiek werk 

met een belangrijk koorgedeelte 

in één dag ingestudeerd (door 

zangers die het werk al kennen) 

en ’s avonds voor publiek 

uitgevoerd.

Ook de Matthäus Passion wordt 

op deze manier op enkele 

plaatsen in het land gespeeld en 

daaraan heb ik dus, zoals 

gezegd, al meerdere malen 

meegewerkt. Ik vind het steeds 

weer heerlijk om het werk te 

zingen en ken mijn partij 

inmiddels (dat zal geen 

verbazing wekken) ook volledig 

uit mijn hoofd.

Natuurlijk waren er ook mensen 

die de Passion nog niet zo goed 

kenden of hem zelfs voor het 

eerst zongen en daarvoor had 

de Rotterdamse S.K.V.R. speciale 

Matthäus-cursussen 

georganiseerd. Ook elders in het 

land waren er zulke initiatieven. 

Vele mensen waren dus al 

maanden bezig om zich hier op 

voor te bereiden.

De E.O. had deze uitvoering 

perfect georganiseerd. 

Eerst waren er op 

verschillende plaatsen in 

het land zangavonden 

georganiseerd, daarna was 

er in Apeldoorn een 

landelijke repetitiedag, 

waarvoor maar liefst drie 

kerken en een sporthal 

waren afgehuurd, om eerst 

per partij en later met alle 

800 man gezamenlijk te 

repeteren.

Het was de bedoeling geweest 

dat alle zangers volledig in het 

wit zouden optreden, omdat 

boven onze hoofden hele mooie 

en vooral kleurrijke lichtbeelden 

zouden worden geprojecteerd 

en dat kwam het mooiste uit bij 

een witte “ondergrond”. 

Iedereen was heel benieuwd 

naar die uiteindelijke uitvoering 

die natuurlijk ook op de t.v. zou 

worden uitgezonden.

En toen kwam een week voor 

het concert de afgelasting. Ik 

vond het natuurlijk heel rot dat 

het zo gelopen is, maar ik kan 

eerlijk zeggen dat ik van de 

voorbereidingen ook erg 

genoten heb en ach… volgend 

jaar zing ik hem gewoon weer.

                                                                              Corrie v. Haasteren

(woensdag)
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Het voelt zeker onwennig en 

onwerkelijk…. alle sociale 

activiteiten geschrapt......pfffttt....!

Wel saai ja.....maar het is nu nog 

vol te houden. Ik vind dat Anna er 

goed mee is! Ik ben al voor de 4e 

keer met haar bij de 

Zevenhuizerplas gaan lopen. Zo'n 

2 1/2 uur ben ik dan weg.

Alleen dinsdag was het echt 

lekker zonnig, en kon ik vaak ook 

op een bankje langs de plas 

zitten.

Vandaag staat er een koude 

wind, vooral langs de plas. Ik heb 

het wel geprobeerd, maar het 

was niet aangenaam. Verder ben 

ik erg dankbaar dat ik bij Middin 

woon.

Op een bankje langs de Zevenhuizerplas…

april 2020

We eten gezamelijk en drinken 

gezamelijk koffiel

Ook is het 'Trefpunt' 

(kleinschalige dagbesteding) 

gewoon open.

En ik kan ook altijd bij een 

buurvrouw op visite gaan.

Vanavond komt mijn vader me 

ophalen om 'even in een 

andere omgeving' te zijn. Ik 

vind koken heel leuk. Ik heb nu 

wél de tijd en energie om alle 

recepten uit te 

proberen die ik ooit 

wilde proberen.

Ook heb ik meer 

energie aan het eind 

van de da, daardoor 

kan ik 's avonds 

leuke programma's 

kijken.

Zo kan een nadeel 

ook veel positieve 

kanten hebben. O 

ja, en het is gezellig 

druk op 

'WhatsApp'[, 

iedereen is immers 

thuis?...

Ik ben echt benieuwd hoe dit 

verder gaat...

Tot ziens!

Erika van Renterghem en Anna

Erika met haar hond Anna

Van de voorzitter van 

de Vrienden van 

Roeivalidatie

Terwijl ik dit stukje schrijf is het 

mij vreemd te moede als gevolg 

van Corona, een woord dat we 

niet licht zullen vergeten. Als ik 

op de kalender kijk vraag ik mij af 

of wij de algemene 

jaarvergadering nog voor eind 

juni kunnen plannen, zoals dat 

hoort.  

Laat ons maar vertrouwen 

houden in de huidige soepelheid 

die de overheid en de 

Belastingdienst aan de dag 

leggen.

De in het vorige nummer 

aangekondigde investerings-

plannen zijn ongewijzigd. Wel 

realiseren wij ons dat tijdens de 

naweeën van de pandemie 

mogelijke sponsors zich 

terughoudend kunnen opstellen.

Wij vertalen dat in vergroting van 

de uitdaging die de SRV ons 

oplegt middels haar behoeftes.

Kees van Hussen,

Voorzitter VRV
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oplossing visitekaartjes

1. Jan Kees van Vliet penningmeester

2. Ferdinand Kranenburg vrijwilliger

3. Pim Heijkoop roeier


