
 

 

 

 

 
 

Zomer! 

Lig maar naast me in de zomer 

Zeg maar niets meer, ga maar mee 

Doe je ogen niet meer open 

En ons grasveld wordt de zee. 

Drijf maar weg naar open water 

Naar de horizon, de rand 

Val maar met me in het diepe 

Jij en ik en hand in hand. 

Glijd maar met me door de zomer 

Naar een veilig eindstation 

Val maar met me van de wereld 

In de armen van de zon! 
Van: Ivo de Wijs 

 

In de vorige nieuwsbrief hadden we een winnaar met de leukste foto, nu hebben we er 

één die de leukste elfjes heeft gemaakt. Dat is ………….Tine Krijnen! Zij verdient een 

lekkere reep van Tony Chocolonely! Gefeliciteerd Tine!  
 

   Hier haar elfjes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eens een origineel cadeautje geven? 
Geef eens een abonnement op het magazine van de VvNu als cadeau aan een vriendin die (nog) geen 

lid van Vrouwen van Nu is. Voor €19,95 leest ze een jaar lang (vier nummers) interessante artikelen 

over Vrouwen van Nu, vrouwen en talenten, duurzaamheid, generatie-leren, platteland & stad en nog 

veel meer. Geïnteresseerd? Neem contact op met het landelijk bureau. Via de mail: 

bureau@vrouwenvannu.nl  of per telefoon: 070-3244429. 

 

voorzitter: Tine Weernink 
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Chocolade 

Caramel zout 

Een zoete verleiding 

Goed voor hen daar 

Verrukkelijk 
 

Plotseling 

Vijf uur 

Ben ik wakker 

Weet niet waarom maar 

Inspiratie 
 

Ontluiken 

Bloemen bomen 

Ik kijk ernaar 

De natuur staat op 

Herboren 
 

mailto:bureau@vrouwenvannu.nl


Contributie 2022 
De contributie voor 2022 en de verdeling daarvan is vastgesteld in de ledenraad van  

17 november 2020. De contributie 2022 is € 55,50 met de volgende verdeling:  

afdelingskas € 28,85; provinciale kas € 8,-; landelijke kas € 18,65. 

 

Dit mag nooit weg…………… 

Het speldenkussen van oma uit Den Haag. In het laatje een gordijnenring, oude 

knoopjes en een boordenknoopje van opa. Bovenop in het kussentje wat 

hedendaagse spelden. Oma heeft in haar leven heel wat met de hand moeten 

verstellen en daar was haar speldenkussen altijd bij aanwezig. Oma is er niet 

meer maar haar speldenkussen blijft altijd bij ons in de familie. 

Heeft u ook iets wat nooit weg mag? Maak daar dan eens een foto van en 

stuur hem met een korte uitleg naar renie.van.aartrijk.roos@gmail.com en in 

de volgende nieuwsbrief vindt u het geheel dan weer terug! 

 

 

 

•  

 je je nog altijd kunt aanmelden voor de zomerontmoetingen op 24 juni via Zoom? Stuur een 

mail naar bureau@vrouwenvannu.nl 

 Vrouwen van Nu Noord-Holland 86 jaar bestaat? 

 Karin Bloemen een heel leuk haakboek heeft geschreven? Het komt in oktober uit maar u 

kunt het al bestellen via internet. https://labloemen.nl/shop/  Het boek wordt u na  

19 oktober thuis gestuurd met als extraatje een Karin Bloemen haaknaald. 

 er fietsroutes zijn die langs “smakelijke happen” gaan? Interesse? Kijk op 

www.fietsenvoormijneten.nl  

 het Westfries Museum weer open is en dat er een hele mooie tentoonstelling is over 

handgemaakt behang, van vroeger en van nu!  

Het museum is open van di. - zo. Van 13.00 tot 17.00 uur. Vooraf reserveren via wfm.nl  

 het bestuur graag op de hoogte blijft van alle wel en wee van haar leden. 

 

Even niets te doen? 

 
Lieve dames, blijf voorzichtig en geniet van de prachtige zomer! We houden contact! 

Wist u dat . . . . 
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