
        

          nr. 10   -  november 2020 
 

            
Op internet kwam een filmpje langs van ‘Biyan’. 
Biyan is een Duitse jonge man en bracht de volgende tekst met veel bevlogenheid. Het sprak mij 

meteen erg aan en ik heb het (vrij) vertaald: 

 

“Stel je eens voor, je werd geboren in het jaar 1900. 

Als je 14 bent, begint de eerste wereld oorlog en duurt tot je 18 bent, met wel 22 miljoen doden tot 

gevolg. Kort daarop begint een wereldwijde pandemie: de Spaanse griep, met wel 50 miljoen doden 

en die eindigt als je 20 jaar bent. 

Als je 29 bent, is er een wereldwijde economische crisis, met zelfs in New York een crisis op de beurs. 

Een complete wereld inflatie met massa werkeloosheid tot gevolg. 

Als je 39 bent, begint de Tweede Wereld Oorlog. Die eindigt met 60 miljoen doden, je bent dan 45 

jaar. 

In de Holocaust sterven 6 miljoen Joodse mensen. 

Als je 75 bent, zijn er vreselijke oorlogen geweest in Korea en Vietnam. 

 

Een kind, geboren in 1985, had het idee, dat opa en oma geen idee hadden, hoe zwaar het was om 

kind te zijn in die tijd. Maar het feit is, dat de grootouders meerdere wereld oorlogen hadden 

overleefd. 

 

Momenteel bevinden we ons, in deze moderne wereld, met al onze verworvenheden en gemakken in 

een nieuwe pandemie. 

Mensen klagen.  

Ze klagen als ze voor een paar weken het huis niet uit mogen. Terwijl ze alle gemakken voorhanden 

hebben: stroom, warmte, genoeg eten, warm water, internet, televisie en een veilig dak boven het 

hoofd. 

Dit alles was er vroeger niet, maar toch hebben de mensen het toen overleefd en hebben zij hun 

levensvreugde niet verloren. 

Nu beklagen mensen zich, omdat ze in een winkel een mondmasker moeten dragen. 

 

Maar, laten we dankbaar zijn voor de tijd waarin we leven en laten we alle mogelijkheden benutten 

die ons beschermen en helpen.” 

 

 

Liefs aan iedereen, Biyan. 

 

Geannuleerd: 
- Contactavond met contactvrouwen en coördinatoren + bestuur op 20 oktober 

- Leut en Teut op vrijdag 23 en 31 oktober en voorlopig ook alle vrijdagen in november 

- Bijeenkomst op 26 november – de lezing van Barend Peuscher over Parels in de Oostzee 

- De activiteiten van alle interessegroepen 

 

Kerstviering op 14 december: 

De Kerstviering met een warme winterse kerstmaaltijd en tussendoor genieten van het optreden van 

Vrouwen van Nu Vries koor, luisteren naar kerstverhalen en samen kerstliedjes zingen moeten we helaas 

sowieso annuleren. Dit omdat er meestal ruim 100 leden aan de kerstmaaltijd deelnemen en zoveel leden 

kunnen en mogen er – gezien de 1,5 meter maatregel – niet plaatsnemen in de zaal van Grand Café Onder 

de Linden. 

 

Annuleren: 
Annuleren, annuleren, annuleren…………..een woord dat we de laatste tijd helaas erg vaak moesten 

gebruiken of voorbij zagen komen. 

Heel Nederland, heel Europa, de hele wereld ondervindt hinder van de pandemie die Corona heet. 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Zoveel leuke, gezellige, inspirerende activiteiten vinden geen doorgang. Het enige dat we hieraan 

kunnen doen is berusten, jammer, maar het is momenteel even niet anders.  

Heb je toegang tot internet, kun je zo met elkaar beeldbellen, berichtjes sturen, informatie vergaren 

via Google. Maar niet iedereen heeft toegang tot internet. 

Met dit bericht willen wij jullie prikkelen tot het bedenken van activiteiten die momenteel wel mogelijk 

zijn.  

Denk aan samen een stukje wandelen, samen een film kijken, samen koken of samen een maaltijd 

bestellen bij één van de restaurants in Vries en dan gezellig samen thuis op eten, samen een 

spelletje doen, samen muziek luisteren, samen lachen, kletsen, koffie drinken….vul zelf maar verder 

in. 

Als je de algemene Covid maatregelen volgt, blijven er best nog mogelijkheden over om samen te 

doen. Buiten maximaal 4 personen, binnen maximaal 3 personen. Succes! 

 

 “’t Het nog nooit, nog nooit zo donker west, 

       Of het wer altied wel weer licht.” 

 

Landelijk Bureau: 
Ondanks dat de jubileumdag verplaatst is naar 12 oktober 2021 hebben alle afdelingen in oktober  

€ 90,- overgemaakt gekregen van het Landelijk Bureau als cadeau voor het 90-jarig bestaan.  

 

Oproep: 
Aangezien het er naar uitziet dat we ook in december geen activiteiten etc. mogen organiseren het 

verzoek aan jullie om een gedicht of verhaal aan te leveren voor de nieuwsbrief van december. 

 

Rabo ClubSupport 2020 

Maar liefst 453 clubs schreven zich dit jaar in voor de Rabo ClubSupport, t/m 25 oktober kon er 

gestemd worden. Op 4 november wordt per post een cheque bezorgd bij de clubs die meegedaan 

hebben. We zijn heel benieuwd hoeveel stemmen Vrouwen van Nu Vries heeft gekregen en hoeveel 

geld dit voor onze kas heeft opgeleverd. Dat maken we in de nieuwsbrief van december bekend. 

 

Nieuwsbrief december 2020, nr. 11: komt eind november in de mailbox of in de brievenbus. 

 

 
Corona Gelijk 
 Soms is het leven zwaar  
zoveel meningen en voert angst de boventoon. 
zoveel andere inzichten Wat altijd vanzelfsprekend was is  
zoveel chaos is ontstaan nu niet meer zo gewoon. 
en het kan me niet schelen 
wie er gelijk heeft Gewoon even samenzijn  
zolang we maar ooit en gezellig dingen doen. 
op een dag weer gewoon De kroeg in een hapje eten  
verder kunnen gaan.  een dikke knuffel of een zoen. 
 
 Corona heeft de wereld veranderd 
  of je nu arm bent of rijk… 
 Laten we zorgen voor elkaar  
 want iedereen is nu gelijk. 
 
 De toekomst is nog onzeker 
 Ik wens iedereen liefde en kracht   
 En ik hoop op een nieuwe morgen  
 waar de hele mensheid op wacht. 

  

 

 

Bestuur Vrouwen van Nu Vries. Secretariaat: tel. 0592-542670 

e-mail: jannekebakker@planet.nl of vrouwenvannuvries@gmail.com  
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