
   
 

   
 

GoedeDag-krant, 24 april 2020            
Dag allemaal,  

Je ontvangt de tweede GoedeDag-krant. Veel lees- en kijkplezier.  

Ons geduld wordt op de proef gesteld. Dit hoor ik van deelnemers die ik bel. Sommigen zijn nog aan het 

werk of hebben thuiswerk gekregen: sieraden inpakken, schroeven in elkaar zetten. In sommige 

woonvormen worden activiteiten aangeboden: karaoke, kaarten maken, sjoelavond, wandelen met 

begeleiding, picknicken. Zomaar een greep. Er zijn mensen weer even thuis gaan wonen bij de ouders of 

bezoeken die nu vaker dan anders. Volgen van dansles via facebook, een trui breien, filmlijsten maken, 

computeren, opruimen, wandelen rondom het huis, 3d kaarten maken en natuurlijk puzzelen. Het gebeurt 

allemaal. En... vermaak jij je ook nog? 

In de vorige GoedeDag-krant stonden opdrachten. 

Waar denk je dat de foto met de palmboom links is genomen? Oplossing. Deze foto is 

genomen op de Dommer van Poldersveldtweg. Iemand herkende niets van de foto 

omdat hij niet in Nijmegen woont. Daarom onderstaande foto. 

WAAR IS DEZE GENOMEN? 

 

In de eerste GoedeDag vroegern we welk ras de hond van Fleur is.                       

Fleur: ‘’Joy is een Golden Retriever, Golden Retrievers zijn dol op spelen en zijn erg 

vriendelijk’. Joy is een echte mensenvriend’’. 

In beweging blijven. 

Fleur: ‘’Foto hieronder heb ik gemaakt nadat ik had 

gefietst op mijn moeders hometrainer, hier fiets ik af 

en toe op om in beweging te blijven’’. 

Wandelen met Pasen. Velen van ons wandelen. Ik ook. Ik heb een foto-

filmpje gemaakt. Loop met me mee. (ctrl + klik en dan open de film boven in 

de balk)  
https://youtu.be/QRWs8QX9a10?list=PLm9NxgSvVE5d9ptRTu0oLRNkTPQHHxOK_   

 



   
 

   
 

 

Cindy Hendriks beweegt mee op tv ‘Gelderland in Beweging’. Dit begint om 10.00 uur en duurt een half 

uur. Met haar moeder staat ze dan klaar. Laat me weten of jij ook enthousiast bent. Hier een link: 

https://www.omroepgelderland.nl/gemist?pagina=programma&programma=985&aflevering=47807 

 

Laat mij maar lopen 

‘Laat mij maar lopen’ volgt zeven wandelaars die de bekende pelgrimstocht naar Santiago de Compostela 

maken. Ieder heeft eigen redenen om deze zware tocht te maken. Mocht je zelf van plan zijn om ooit de 

tocht te gaan lopen, dan geeft het programma een goed beeld van de omgeving en de uitdagingen die je te 

wachten staan. Zouden de zeven wandelaars het allemaal redden?  Er zijn 4 afleveringen. In de link 

hiernaast de eerste.  https://www.npostart.nl/laat-mij-maar-lopen/01-08-2018/POW_03937297 

 

Berichten van lezers 

Jaheed Andishmand 

Ervaring tijdens coronavirus. We zitten in een moeilijke periode van het coronavirus. Iets vertellen over 

mijn ervaring is best moeilijk. Ik voel me niet eenzaam, ik heb contacten met mijn vriend. Elke avond doen 

we een wandeling. Op dit moment ben ik veel thuis aan het werken. Dat is toch anders dan op kantoor. Ik 

mis de contacten met mijn collega’s. Als ik een vergadering heb, gaat dat via Skype. Dan heb je nog 

Whatsapp. Video bellen kan daarmee ook. Ik hoop dat de crisis snel over gaat, we moeten nog even geduld 

hebben. Ik heb soms wel geduld en soms niet. Ik maak een rooster met de dagelijkse dingen die ik voor de 

coronatijd ook deed. Voor echt leuke dingen is het nog niet gekomen. Als het straks voorbij is, dan ga ik 

naar de sportschool en vrienden en familie opzoeken. 

 

Berry de Groot 

Film en serie verzamelaar.  

Hoi Rob er wordt een hele lange jeugd- en kinderfilmlijst gemaakt. Misschien wel een top 500, van vroegere 

films. Er worden ook Disney sing along songs van video naar dvd gezet. Er komt veel van vroeger terug. 

Denk aan: De Stratenmaker op zee show, Tita tovenaar en Pipo de clown uit jaren 60. Deze top 500 met 

series en films zitten in koffers. De lijsten moeten nog worden getypt. Bezoekers van de club kunnen dan 

van die lijst zeggen welke nummers ze leuk vinden om terug te zien. Mijn collega’s van het werk en nicht 

zijn ook benieuwd. Als je vragen hebt dan kan je mij bellen. 

Noot: Inmiddels heeft Rob de lijst van Berry ontvangen.     

                                    

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Mike Meere. 

Zanger van het Nederlandse lied. Mike stuurt veel kaarten en filmpjes door. Hij is 

begaan met de mensen uit de zorg. Stuurt in deze crisistijd berichten naar bekenden. 

Mike is 21 juni jarig en wordt 30 jaar. Hij is bang dat hij zijn verjaardag niet kan 

vieren. In de link hieronder een leuk moment met DJ Ramon van radio 

Deurne.https://www.youtube.com/watch?v=sXC8VTwbrnQ  

Desiree en Michel aan de wandel. 

Ik had voor Desireé  het 

nieuwskrantje van zelfregiecentrum 

geprint. Nadat zij het had gelezen 

vond ze het leuk foto's te sturen tijdens de corona crisis. 

Die zijn zondag 5 april gemaakt tijdens ons dagelijks 

ommetje langs onze flat. Genieten in een tijd vol 

onzekerheden en angst is van groot belang.  Samen staan 

we sterk en slaan ons er doorheen. Crisis of geen crisis 

toch optimistisch proberen te blijven. Hou je haaks en blijf gezond. 

Kom in actie! Maak een foto van de omgeving waar je nu in de coronatijd veel bent. Misschien is het je 

woonkamer of tuin. Verras ons! Natuurlijk is een selfie op deze plek helemaal geweldig. Stuur de foto naar 

Rob Aalders: r.aalders@zrcn.nl  

 

Foto's van lezers 

                                      

Mike Meere rust tijdens wandeling met zijn moeder.      Thuiswerken. Kamer Rob waar hij dit krantje maakt. 

 



   
 

   
 

         

        Jeroen van de Pol fotografeert natuur in zijn tuin.                     Robbie van Leeuwen in actie in zijn tuin. 

        Vraag: welke bloemetjes zie je links................................................... ...en rechts??? 

 

                                    

Ruben Dieteren is fotograaf van wandelgroep Kiek ons Gaon. Hier fotografeert hij zijn achtertuin! 

Uit het nieuws. 

Ga de natuur in met Vroege Vogels 

Al ruim 35 jaar brengt Vroege Vogels natuur en milieu in Nederland in beeld. Het programma bezocht de 

afgelopen jaren diverse natuurgebieden. Boswachters vertellen over de dieren en planten in deze 

gebieden.  https://www.npostart.nl/vroege-vogels/27-03-2020/BV_101396369  over de Ooy bij Nijmegen. 

Hier zijn de Van Rossems 

Wandel je graag door steden? Op dit moment is het beter om drukke plekken te mijden. Bovendien zijn 

bezienswaardigheden als musea gesloten. Met 'Hier zijn de Van Rossems' kun je op de bank toch genieten 

van mooie steden. De familie Van Rossem neemt je onder meer mee door Leeuwarden, Leiden en 

Eindhoven. Ondertussen vertellen Maarten, Vincent en Sis over de geschiedenis en architectuur van 

plaatsen en gebouwen die ze tegenkomen. Ga je mee naar Leeuwarden? Je hoeft alleen te klikken op de 

link hiernaast: https://www.npostart.nl/hier-zijn-de-van-rossems/10-03-2020/VPWON_1306321 

 

Tot zover dit krantje. Ik hoor graag wat je er van vindt. Graag ontvang ik jullie bijdragen voor de 

volgende GoedeDag-krant. Alle goeds voor iedereen! 
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