
Zoza openingsvergadering met behulp van Google Meet op 01-04-2021 

Afwezig: Monique en Annelies (met kennisgeving) 

Verder was iedereen aanwezig, Margreet zelfs via een ingenieuze telefoonverbinding die 

door Heike even snel was georganiseerd. Margreet kreeg op haar eigen laptop de verbinding 

niet tot stand gebracht. 

 

Socializen 

René opent de vergadering met een kort sociaal rondje:  

Els heeft het zwaar, veel extra werk met corona patiënten, vaccinaties, etc. Ze werkt zich een 

slag in de rondte. Zij is al in februari gevaccineerd, maar kan corona nog wel overbrengen op 

anderen. Het blijft dus toch oppassen. Ruud en zij zijn nu 5 jaar bij elkaar. Een jubileum dat 

zij vandaag hebben gevierd. Vandaar het glas rode wijn dat pontificaal in het beeld te zien 

was. Verder bleek dat Ruud, die niet meekeek, aan het werk gezet was door Els (enveloppen 

dichtvouwen waarin de vaccinatiebrief voor haar patiënten zat…. Arbeidsverdeling hoort 

erbij. 

Eric doet, net als Ruud en Heike, veel aan beeldbellen. Vermoeiend beamen ze allemaal. 

Heike is nog niet gevaccineerd, maar haar 90-jarige vader in Duitsland ook niet. Dus kunnen 

ze niet naar Duitsland om haar ouders op te zoeken. Vanaf volgend jaar is Heike werkloos. Of 

ze daar nu al naar uit ziet???  

André is ook werkloos geworden. De aanbiedingen die hij nu nog af en toe krijgt, motiveren 

hem niet erg. Dus is hij in het vrijwilligerswerk gedoken. Hij is nu al voor 4 (of 5?) clubjes 

penningmeester geworden. Als hij maar geen greep in de kas doet van die organisaties… 

Ronnie gaat eigenlijk wel goed, zoals  ze zei, al vond ik dat ze nogal vermoeid klonk. Juliette 

wandelt veel in kleine groepjes (vaker samen met Hansje, Monique en/of Ronnie). Ze heeft 

nog steeds haar oude fiets en wil heel binnenkort de sluizen per fiets bewonderen. René 

waarschuwt voor de twee haakse bochten en de grote opstaande rand, die in het parcours 

van de nieuwe sluis zitten. Het uitzicht is fantastisch, vinden René en Mieke. Die hebben de 

route maandag verkend.  

René en Mieke hebben niet zoveel toe te voegen, behalve dat René net gisteren getest was 

op corona, omdat Rogier en Teun besmet bleken (door het beste vriendje van Teun). Ze 

hebben er tot nu toe niet veel last van. Hopelijk blijft dat zo. Het zwakke geslacht he, want 

Imke is negatief. Gijs weten we niet. Die jongen is zo panisch voor de test, dat ze dat niet 

voor elkaar hebben gekregen, ook niet bij de kindertest. Tja, hij zal niet de enige zijn. 

Overigens kreeg René vandaag zijn, gelukkig positieve uitslag: zijn test was negatief, dus we 

mogen weer naar buiten. 

 

Na het sociale rondje gaan we over met de rest van het programma.  

 

Financiën:  

In kas € 1,87*. Saldo is zo laag doordat we vorig jaar veel bloemen etc. gekocht hebben  voor 

zieken. Contributies hoeft niet verhoogd, vinden we. ‘Als dat nodig is, kunnen we altijd nog 

een extra bijdrage vragen via een betaalverzoekje’, aldus René. ‘Regelt Mieke dan wel.’ 

Ja, ja….  Meneer is goed in dirigeren/delegeren. 

  



Programma:  

Laten we met groepjes van 4 personen beginnen met fietsen zolang we nog niet 

gevaccineerd zijn.  Dat mag van Rutte (of is hij ook vergeten wat wel en niet mag?) en 

afstand houden is buiten veel makkelijker te doen dan binnenshuis. 

Tussendoor praat de logeerkat van Ronnie ook een beetje mee. Hij wordt uit de kamer gezet 

door Ronnie. 25-4 is Heike nog niet gevaccineerd, dus fietsen zit er dan niet in. Heike verzet 

haar tocht vanuit Hilversum naar 31 juli.  

We hebben afgesproken de data alvast vast te leggen, maar de bestemmingen nog niet. Die 

kunnen wijzigen, afhankelijk van de treinverbindingen, etc. Per mail of  WhatsApp  zullen de 

bestemmingen worden gecommuniceerd. Dan zien we ook wie er mee wil fietsen. 

 

Rondvraag:  

Op de vraag van Juliette over de nieuwe data, beslist René dat het aangepaste programma 

door Mieke op de website wordt gezet, zo snel mogelijk.  Daar heb ik dus nu even mailing 

aan. Zie hieronder . 

Het afsluitende deel was wat warrig, de helft van de groep ging er snel vandoor, inclusief de 

voorzitter die meende dat hij de vergadering al had afgesloten. Hij is op het matje geroepen 

en  weer terug gekomen om definitief de vergadering af te sluiten. 

 

• Kassaldo is weer opgelopen door de bijdragen van Margreet en André en AnnA. 

Kijk maar op de lijst op de site. 

 

Fietsprogramma 2021:  

Dag Wanneer Wie Verzamelen Route (voorlopig) 

zo 25-apr Eric   

za 8-mei Ronnie   

zo 23-mei Monique  Waterland 

za 5-jun Juliette  Boskoop 

zo 20-jun Eric  Ede-Wageningen 

zo 4-jul Margreet  Abcoude 

za 17-7 Els  Maarn 

za 31-jul Heike  Hilversum 

zo 15-aug René  … 

za 28-aug André  Kastelen Achterhoek 

zo 12-sep Annelies  Sassenheim 

za 25-sep AnnA  Pontjesroute 

zo 10-okt Mieke   

za 23-okt Ruud   

Za 6-nov René-Mieke  Afsluitend etentje 

 


