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Beste mensen, 
 

Velen van u hebben de tweede vaccinatieprik tegen het coronavirus gehad. Wellicht 
worden meer beperkingen opgeheven en krijgt u nu meer vrijheid. Daar wordt zeker 
naar uitgekeken en verlangd.  
Een lichtpuntje is dat de boottocht over de IJssel (wellicht) doorgaat. Al zullen er hier 
en daar nog wat beperkingen zijn zoals minder mensen aan boord. In plaats van drie 
groepen nu één of twee.  
Voor onze vereniging is de boot gereserveerd voor 20 september. 
Omdat de volgende Nijsbrief pas in september uitkomt is het verstandig om nu al 
een plaats te reserveren, omdat BRT-reizen begin september wil weten met hoeveel 
mensen wij meegaan. Dan komt de Nijsbrief aan de late kant. 

De betaling kan wel in september plaats vinden, want dan hebben 
we nog meer zekerheid dat het definitief doorgaat. Er kunnen 60 
personen mee.  
De kosten zijn € 55 per persoon. 
Opgave bij Willem Werkhoven op nr. 0514-603255. 

 
Groepsdagtocht: Luxe lunchcruise over Nederlands mooiste rivieren op maandag 

20 september. 
Een vaartocht over de IJssel van Wijhe naar Does-
burg langs de Hanzesteden Deventer en Zutphen. 
 

Programma 
‘s Morgens wordt u met uw groep om 9 uur op-
gehaald vanaf uw bekende opstapplaats(en).  
Hierna reist u per luxe touringcar naar het ge-
zellige partyschip Jacqueline waar u inscheept 
voor een luxe lunchcruise. Na het inschepen krijgt 

u koffie of thee met heerlijk appelgebak. Terwijl u geniet van langzaam voorbij 
trekkende landschappen met fraaie uiterwaarden afgewisseld door pittoreske 
plekjes met kleine dijkhuisjes en historische Hanzesteden, nodigt de crew van 
partyschip Jacqueline u begin van de middag uit voor een heerlijke luxe lunch met 
o.a. soep en warme snacks. Na een gezellige en ontspannen cruise krijgt u nog een 
kopje koffie met ijsje met slagroom aangeboden. Hierna brengt uw chauffeur u weer 
keurig terug naar uw opstapplaats(en). 
 
Overleden: 
Op 7 mei overleed Jan Strengers op 88-jarige leeftijd en op 13 mei Corrie Schaap op 
87-jarige leeftijd. 
Wij wensen de nabestaanden sterkte, troost en Gods nabijheid toe. 
 



De coronacrisis heeft vooral het leven van kwetsbare ouderen en 
mensen met een chronische aandoening hard geraakt. Om hen een 
stem te geven start Zorgbelang Fryslân het project ‘Patiënten 
Spreken zich uit’. We vragen zo’n 200 mensen om hun ervaringen 

tijdens de coronapandemie met ons te delen.   
Het doel van het onderzoek is om lering te trekken uit de ervaringen van de meest kwets-
bare mensen tijdens de coronaperiode. Op basis daarvan formuleren we beleidsvoorstellen 
en geven we concrete handvatten om de zorg tijdens een pandemie te verbeteren. Meer 
informatie vindt u op onze website: www.zorgbelang-fryslan.nl  
Om dit onderzoek tot een succes te maken is uw betrokkenheid erg belangrijk. Wij hopen 
dan ook van harte dat u medewerking wil verlenen aan ons onderzoek door uw leden 
uit te nodigen om deel te nemen aan ons onderzoek.  
 

Wilt u meer weten over ons onderzoek? U kunt ons mailen 
via patientensprekenzichuit@zorgbelang-fryslan.nl of onze 
website bezoeken: www.zorgbelang-fryslan.nl   
Voor vragen kunt u natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen: tel 085 4832 433. 
Wij willen uw leden van harte uitnodigen om hieraan deel te nemen.  
Deelnemen kan op twee manieren:  
Mensen kunnen hun ervaringen met ons delen via: www.zorgbelang-fryslan.nl  
Mensen kunnen meewerken aan een interview dat telefonisch of via beeldbellen plaats-
vindt.  
Namens Team ‘Patiënten Spreken zich Uit’   
Esther de Vrij, Directeur Zorgbelang Fryslân, K.R. Poststraat 70-72,  8441 ER Heerenveen   
tel 085 4832 433  
 

Als Rotterdamse heb ik (Yvonne) deze laatste dagen genoten van alle beelden van 
Rotterdam rond het songfestival. De liedjes kon ik niet zo waarderen, smaken ver-
schillen nu eenmaal. Maar als ik de stad zie aan de Maas met al die nieuwe gebouwen 
en de prachtige Erasmusbrug dan moet ik ook denken aan mijn kindertijd, toen de 
stad in het centrum leeg was en er steeds zand in je gezicht waaide. Overal schuttin-
gen, waarachter weer gebouwd werd. De opbouw na het bombardement van 1940. 
En ze bouwen nog altijd door, hoger en indrukwekkend. 
Rotterdammers hebben aangepakt en opgebouwd. Ze zijn niet in klagen blijven ste-
ken. Dat inspireert: met samenwerken krijg je extra kracht en kun je meer aan dan je 
ooit gedacht had.  
Zo is het ook met het Pinksterfeest, dat we weer mochten vieren. De leerlingen van 
Jezus zijn niet in klagen blijven steken, toen Jezus niet meer zichtbaar bij hen was. Ze 
ontvingen geestkracht van hun Heer en konden daardoor meer aan, dan ze ooit ge-
dacht hadden. Ze vertrouwden op Zijn belofte: Ik ben bij jullie tot aan het einde van 
de wereld. Met Hem verbonden konden ze ook moeilijke opdrachten aan. 
Door de geestkracht, die ook wij van de Heer mogen ontvangen kunnen wij evenzo 
meer aan dan we misschien denken. En met elkaar kunnen we werken aan goede 
dingen, die vreugde geven. Laten we zo verder gaan in deze tijd en als wij elkaar 
weer kunnen ontmoeten zal dat een feest zijn. 
 

Met een hartelijke groet namens het bestuur,  
Yvonne Slik en Yde Jan van de Lageweg 


