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Op de oproep in de nieuwsbrief van november hebben twee leden gereageerd, Ina Snijder heeft het 

gedicht ‘Wintertijd’ geschreven en van Jenny van Oudheusden ontvingen we ‘Litanie van het leven’ 

van Moeder Teresa. Ina en Jenny hartelijk dank hiervoor! 

 
Wintertijd         Litanie van het leven 

 

De donkere dagen voor Kerst komen er weer aan,     Het leven is schoonheid, 

onlangs is de wintertijd ingegaan.       bewonder het; 

Op school zijn ze druk bezig met het maken van een lampion,   het leven is vreugde, 

en de zonnestralen zijn zo’n beetje op de bon.     geniet ervan; 

          het leven is een tuin, 

Sinterklaas is bezig om vanuit Spanje naar Nederland te reizen,   maak er wat van; 

dat valt hem nog niet mee, met al die Corona eisen.     Het leven is plicht, 

Tóch komt hij op een geheim plekje in Nederland aan,    vervul ze; 

zónder het gejuich van al die kinderen die anders altijd aan de kade staan.  het leven is een spel,  

          speel het; 

Maar wel voorzien van álle cadeautjes, zijn paard, pepernoten en zijn Pieten,  het leven is kostbaar, 

dit wordt dus ondanks dat bizarre virus een tijd van Gezelligheid en Genieten!  ga er zorgvuldig mee om; 

Kinderen zetten hun schoentje klaar,      het leven is rijkdom, 

al is het dan op anderhalve meter van elkaar.     bewaar het; 

          het leven is liefde, 

En dan.. komen de kerstdagen in zicht,      wees er bij mee; 

ook zij staan dit jaar in een ander licht.      het leven is een raadsel, 

Tóch zal hopelijk de ster van Bethlehem voor iedereen schijnen,   los het op;  

al is het dan tussen anderhalve meter lijnen…     het leven is belofte, 

          vervul die;  

We raken door het coronavirus wel meer met elkaar verweven,   het leven is een lied, 

en we proberen ook zeker elkaar wat meer aandacht te geven.   zing het uit volle borst, 

Een mooie kaart of een kaars voor het geven van warmte en licht,   het leven is een uitdaging, 

tovert vast een glimlach op ieders gezicht.      ga die aan; 

          het leven is strijd, 

Ook zal de wisseling van Oud naar Nieuw een stuk stiller zijn,   wees er niet bang voor; 

Dat vindt de één verschrikkelijk, maar een ander vindt dat stiekem fijn!  het leven is soms een tragedie, 

Als we dan op 1 januari 2021 elkaar het allerbeste toewensen,   waag het erop; 

hoop ík dat er een kus en een omhelzing bij kan en dat het virus weg is,   het leven is geluk, 

wat zou dát mooi zijn, lieve mensen!      verdien het; 

          het leven is leven, 

Ina Snijder         verdedig het. 

 

 

‘Nog even de tanden op elkaar’, was de boodschap van onze premier op de persconferentie 

van 17 november. Gelukkig zijn de verzwaarde lockdown-maatregelen weer opgeheven. 

Maar we blijven in de gedeeltelijke lockdown, met de maatregelen die daarbij horen. 

Houd anderhalve meter afstand en was regelmatig je handen. Blijf bij lichte klachten thuis en laat je 

testen. Houd je aan deze maatregelen, dat is nog steeds het dringende advies. Want, zoals het 

interne programma coronaprotocol het zegt: “Gedrag is alles!” 

 

Workshop – kerststuk maken op 15 december: 
Voor 15 december staat de workshop ‘kerststuk maken’ op het programma, helaas kan dit door het 

handhaven van de gedeeltelijke lockdown en toename van de besmettingen niet fysiek doorgaan. 

We hebben Carla echter bereid gevonden om het ontwerp van het kerststuk op papier te zetten en 

tezamen met de benodigde materialen aan te bieden voor de prijs van € 15,-. Opgave voor 10 

december bij Ineke van Leeuwen, telefoon 0592 580463 of email wivanleeuwen@kpnplanet.nl  

Van Ineke ontvang je dan bericht wanneer je het ‘pakket’ bij Carla op kan halen.  

 
Geannuleerd: 
De activiteiten van alle interessegroepen en de bijeenkomsten tot 1 januari 2021. 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Lief en leed 
Op vrijdag 13 november is ons lid Tiny Walrecht-Vos overleden. Tiny was vanaf 1978 lid van onze 

afdeling. De afscheidsplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

 

Contactvrouwen 
Alie Bruin heeft aangegeven te willen stoppen als contactvrouw. Jammer, maar heel begrijpelijk, ze is 

al heel erg lang contactvrouw geweest en deed dit op voortreffelijke wijze. Alie hartelijk dank 

hiervoor! 

Uiteraard bedanken we Alie nog op gepaste wijze tijdens de afdelingsvergadering. 

Olga Klompstra is bereid gevonden om Alie te vervangen. 

 

Coördinatoren 
Alie Bruin heeft tevens gemeld als coördinator van de interessegroep Nordic Walking met ingang van 

1 januari te stoppen. Wie van de leden van deze interessegroep wil dit van haar overnemen voor de 

maandaggroep? 

De coördinatie voor de woensdagmorgengroep gaat via een app, zo houden ze elkaar op de hoogte 

wie wel of niet mee doet en dat werkt prima. Tijdens het lopen spreken ze af welke route ze de week 

erop gaan lopen.  

 

Jaarprogramma 2021 
Aangezien niet bekend is wanneer er weer een activiteit, bijeenkomst, excursie of workshop 

georganiseerd kan worden, ontvangen jullie eind december nog geen jaarprogramma voor 2021. 

Zodra het mag en kan volgt dit uiteraard alsnog.  

 

Rabo ClubSupport 2020 
Voor Vrouwen van Nu Vries heeft de Rabo ClubSupport € 349,50 opgeleverd. Hartelijk dank aan allen 

die één of twee stemmen op onze afdeling hebben uitgebracht. 

Ter informatie 
De automaat in het voormalig Rabobankpand in Vries sluit per december. Als je geld wil pinnen kan 

dat bij de automaat in Brink10 (uiteraard alleen tijdens de openingstijden van Brink10). 

 

Nieuwsbrief januari 2021, nr. 1: komt eind december in de mailbox of in de brievenbus. 
 

 

               Moed        1,5 meter  

Ik ben een flink en moedig mens      

        niemand kan mij raken,   minimaal uit elkaar    

    ik ben geworden wat ik ben    

  door wat ik mee moest maken.   1,5 meter ja heus waar 

       Niemand neemt mij af 

   wat ik daardoor heb geleerd    maar weet dat ik je nu 

      al zijn er van die dagen 

     dan loopt alles verkeerd.   ook 1,5 keer zoveel mis  

     Dan is er weer die onrust 

        gaat alles veel te vlug,   1,5 keer meer aan je denk 

Ik doe drie stappen voorwaarts 

       en doe er vijf terug.   omdat het zonder jou 

      Maar ik zal overleven 

    mij krijgen ze niet klein.   1,5 keer saaier is 

 Al wat er nu met mij gebeurt 

 heeft gewoon zo moeten zijn.   (gedicht van Nicolasina Clement) 

(Gedicht gemaakt door Sammy Geerts) 
  

 

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

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