
 
                   NIEUWSBRIEF 

   Jaargang 14  nr. 1  januari 2023                                  afd. Zuidlaren 

 

 

Uw reacties en bijdragen kunnen worden ingeleverd bij: 
W. Vos, Stationsweg 93 B Zuidlaren of (bij voorkeur) via email: vos.klok@planet.nl. 

Bijdragen voor de volgende Nieuwsbrief graag uiterlijk 4 februari 2023 inleveren. 

 

 

Website. 
Op onze website kunt u altijd informatie vinden over activiteiten die in onze afdeling 

plaatsvinden en ook de foto’s die gemaakt worden tijdens deze activiteiten.  

De website is te bekijken via www.vrouwenvannu.nl, enz.  

    

 

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 17 januari as. in 

het Brinkhotel, Brink OZ 6, aanvang 19.45 uur. 

Kosten € 8, 50. (Graag gepast betalen) 
 

 

 

Centrum voor Huid, Gezondheid en Vitaliteit verzorgt deze avond. 

Het eerste deel van de lezing wordt verzorgd door Monique van Eldik, zij is medisch 

pedicure. Zij houdt een praatje over onze voeten. We krijgen uitleg over de functie van de 

voeten, hoe eventuele klachten kunnen worden behandeld. Ook geeft zij advies over wat we 

zelf kunnen doen om klachten te voorkomen. 

Onze voeten verdienen aandacht, tenslotte rust ons hele lichaam daar op. 

Na de pauze vervolgt Farida van der Ploeg de lezing. Zij is psycho- sociaal coach en zij gaat 

ons iets vertellen over gedrag- slaapproblemen, wat doet stress met ons, etc. Ook 

rouwverwerking komt aan de orde. En… “diagnose kanker…”: en nu…..?                                         

Onderwerpen, die wij in ons dagelijks leven tegen kunnen komen en gelet op de beschikbare 

tijd is te begrijpen dat niet alle onderwerpen uitgebreid aan de orde kunnen komen. 

Op de feestavond was de opkomst weer ouderwets hoog, dus we hopen/ verwachten in 2023 

ook weer veel dames te mogen begroeten. Graag tot 17 januari in het Brinkhotel! 

Geen gepast geld?? U kunt de € 8,50 ook per pin betalen. 

http://www.vrouwenvannu.nl/


Mededelingen vorige bijeenkomst 

 
-Pieke van der Hoek is in het ziekenhuis opgenomen, ze wordt (eindelijk) geopereerd. We 

wensen haar veel sterkte! 

-Een nieuw lid wordt hartelijk welkom geheten: Albertine Don.  

-Fetje Zweep heeft zich helaas als lid moeten afmelden om gezondheidsredenen. 

-Liefhebbers voor de workshop Keramiek kunnen zich bij Hilly Freije aanmelden. De 

workshop bestaat uit 2 ochtenden (voor € 50). Daar komen de reiskosten nog wel overheen. 

 

Van de bestuurstafel  

 
1.Oproep:  

 

Willen de contactpersonen/ secretaressen van de volgende groepen: 

Bestuur (jaarverslag secretaris en penningmeester), Reiscommissie, Alleengaanden, 

Agrarische Commissie, Creatieve Commissie, Schilderen, Koor, Wandelen, Fietsen, Oud en 

Nieuw, Leesgroep, Tuinclub, Fietsen en Oud en Nieuw en Provinciaal Wandelen hun 

jaarverslagen inleveren vóór 1 februari as. per e-mail naar Willy Vos (zie mailadres 

boven aan deze Nieuwsbrief) of in te leveren bij 1 van de bestuursleden. Inleveren op de 

afdelingsavond van januari/ februari kan natuurlijk ook!  

 

Het zou mooi zijn als u de verslagen niet op het laatste moment stuurt, omdat ik dan tegelijk 

met de stukken voor de Jaarvergadering ook de Nieuwsbrief moet maken en alles wat tevoren 

kan is mooi meegenomen….. 

 

NB: in het jaarverslag kan wat allemaal gedaan is in 2022, hoeveel personen er deelnamen en 

niet te vergeten de namen van de medecommissieleden…Hoeft geen uitgebreid verslag te 

zijn… 

 

Willy Vos 

 

2.Vooraankondigingen 

 

1 Het bestuur nodigt weer uit voor onze jaarlijkse contactmiddag al onze contactdames, de 

nieuwe leden en 1 afgevaardigde per commissie. Deze middag is vastgesteld op donderdag 9 

maart van 14.00 tot 16.00 uur in de Ludinge. Willen degenen die uitgenodigd zullen worden 

deze datum alvast in hun agenda noteren? 

De definitieve uitnodiging wordt t.z.t. toegestuurd. 

 

 

3.De Talentenbak 

 

Ingesloten bij deze Nieuwsbrief vindt u een zgn. enquête. We willen graag inventariseren 

welke interesses onze leden hebben en ook welke talenten onze leden bezitten. Ieder heeft wel 

iets waar zij goed in is (en wees niet te bescheiden…..).  Misschien kunnen we eens gebruik 

maken van 1 van uw talenten, men weet maar nooit. Dus dames, graag invullen en dan 

inleveren bij het bestuur (in de brievenbus of op een afdelingsavond). U maakt het bestuur blij 

en alvast hartelijk bedankt!  



Wens voor 2023 

 

 

 
 

 

Doorstart Creaclub 
 

Beste leden. Enige tijd geleden ben ik verhuisd naar het mooie Zuidlaren. Om mensen te leren 

kennen in mijn nieuwe woonomgeving werd ik lid van Vrouwen van Nu en daar heb ik geen 

spijt van. Op de afdelingsavonden ontmoet je gemakkelijk andere vrouwen, maar in de 

diverse clubjes gaat de kennismaking helemáál soepel. Tijdens zo’n activiteit hoef je niet 

persé te praten, maar ben je lekker met iets bezig, terwijl je en-passant elkaar spelenderwijs 

leert kennen.  

 

Dat onlangs de creatieve commissie is opgeheven vond ik dan ook bijzonder spijtig. 

Maar niet getreurd, want mij is gevraagd om de coördinatie van een doorstart op me te nemen 

en daar heb ik veel zin in. Het volgende heb ik in gedachten: 

- Eén keer per 2 maanden iets creatiefs doen. Dat kan zijn op het gebied van handwerken, 

keramiek, bloemschikken, knutselen, maar ook een gezamenlijk bezoek aan een kunstenaar of 

een expositie.  

- In deze dure tijden zijn de kosten ook belangrijk. Daarom zouden we voor sommige 

workshops “back-to-basic” kunnen gaan, dat wil zeggen mét eigen leden vóór eigen leden iets 

organiseren, waarbij we materialen zelf meenemen of proberen niet te duur in te kopen.  

 

Ter ondersteuning van de Creaclub is het volgende handig om te weten:  

- Welke activiteit zou je graag georganiseerd willen zien?  

- Kun je zelf een instructie/workshop geven?  

   Schroom niet; we zijn “onder eigen volk”, dus geen drempelvrees s.v.p.  

- Als je het zelf niet kunt/wilt, heb je dan een tip wie het wel zou kunnen doen? 

Ook een half idee is goed; dan komen wij met de rest. 

 

Hopelijk komen er veel reacties en suggesties van jullie kant. Het verplicht tot niets en we 

kijken gewoon wat er mogelijk is. Ik hoop veel.  

 

Tot gauw op 06-53 42 80 63 of vandermeerwjfm@gmail.com 

Willy van der Meer, Westeind 42 

Wij wensen iedereen een heel voorspoedig, 

liefdevol en vredig 2023! 

 

En… blijf gezond.. 

 

Is onze wens. 

 

Petra, Andrea, Elly, Gea, Didi en Willy 

mailto:vandermeerwjfm@gmail.com


Koor 

 
 

 

 

 

 

 
 

Schildergroep  
 

De data voor 2023 zijn nu bekend: 

4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart en 12 april.  

   

Van 9.30 uur tot 11.30 uur in de Ludinge.  

   

Nog steeds zijn nieuwe dames welkom! Ik daag u uit! Kom eens vrijblijvend proberen of dit 

is wat u zoekt. 

 

Voor informatie: Mona Bodde, telefoon 050 4094353 of e-mail: hbodde@hetnet.nl 

 

 

Mutaties 

 
Nieuwe leden: 

 

Mevr. A. Don  Ludinge 75  9471 JN  Zuidlaren  Tel. 06 19921323 

 

 

 

Bedankje 

 

 
 

 

 

 

 

Wij repeteren in de Ludinge van 14 tot 16 uur op de volgende 

data: 

 16 januari, 6 en 20 februari. 2023 

 

Nieuwe leden zijn meer dan welkom! Interesse? Kom gewoon een 

keer kijken. We werken aan een nieuw repertoire, dus dit is het 

moment om aan te sluiten! 

 

Houd je van zingen? Zing dan mee! 

 

Jansje Koning 

 

 

Alle dames die voor Kerst een attentie hebben ontvangen 

bedanken allemaal voor het ontvangen bloemetje. Het 

deed iedereen goed dat aan hen gedacht werd en was blij 

verrast. 



Fietsen  

 

 
 

 

  

Fietsen alleengaanden 

 
Elke zondagmiddag. 

We verzamelen bij de Blokker en vertrekken om 13.30 uur.  

 

Auktje Rozema. 

 

 

Provinciale Wandeldag 

 

 

           
 
Kosten € 8, - . Daarvoor krijgt u koffie/ thee met koek en bij terugkomst soep met een 

broodje. 

 

Op DONDERDAG 9 februari organiseert de afdeling Sleen de wandeldag 

 

Start: MFC. “De Brink”, De Brink 1 in Sleen. 

 

Afstand: 8 of 12 km. 

 

Kosten € 8, - . Daarvoor krijgt u koffie/ thee met koek en bij terugkomst soep met een 

broodje. 

 

Graag gepast betalen (per groep) 

 

Info: A. Schuiling, (050 4092211 

 

(Deelname altijd op eigen risico, en opgeven betekent ook betalen bij afzegging, tenzij u ziek 

bent geworden.) 

 Altijd de 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand en wel op   

10 en 24 januari, 14 en 28 februari 2023 

  

Vertrek om 13.30 uur van de Brink. De fietstocht is 

ongeveer 30 km. lang, met altijd een rustmoment ergens 

halverwege. U hoeft zich niet aan te melden. Ook hier geldt: 

hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

 

Op WOENSDAG 11 januari 2023 organiseert de 

afdeling Veeningen de wandeldag 

 

Start: Dorpshuis ’t Markehuus, Dorpsstraat 43  in 

Veeningen. 

 

Afstand: 5. 8 of 12 km. 

 

 

http://www.google.com/imgres?q=fietsen&biw=1024&bih=514&tbs=sur:fmc&tbm=isch&imgrefurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/vakantie/Stukje-fietsen.html&tbnid=fQvoMTI-PIuajM&docid=Gg10AIh4ZQWCcM&ved=0CIABEIUWKAA&ei=fkRxUbiODY-00QWm9YHwCw&dur=2081


Overzicht activiteiten. 
 

 

Januari 

 

  4 Schilderen, de Ludinge 

  4 Nieuwjaarsvisite, Brinkhotel 

10 Fietsmiddag 

11 Provinciale wandeldag Veeninge 

16 Koor 

17 Afdelingsavond 

18 Schilderen, de Ludinge 

24 Fietsmiddag 

 

 

Februari 

 

1 Schilderen, de Ludinge 

6 Koor 

9 Provinciale wandeldag Sleen 

14 Fietsmiddag 

15 Schilderen, de Ludinge 

20 Koor 

21 Afdelingsavond 

28 Fietsmiddag 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 


