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Hebben we ons met z’n allen zo op een ‘gewoon’ en ‘gezellig’ Vrouwen van Nu jaar verheugd. Steekt de 

lockdown en de overige maatregelen er weer een stokje voor. 

 

Op 14 januari volgt weliswaar een nieuwe persconferentie van het kabinet, maar aangezien duidelijk is 

dat de Omikronvariant zich zeer snel verspreidt heeft het bestuur besloten in ieder geval tot februari alle 

activiteiten en bijeenkomsten te annuleren.  

Laten we met z’n allen duimen dat we de ‘rest’ van het jaarprogramma wel door kunnen laten gaan. 

 

Geen leuke start in het Nieuwe Jaar, maar het dringende advies is immers nog steeds:  

“Blijf zo veel mogelijk thuis”. En op de website van het Landelijk Bureau staat vermeld: 

“Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen t/m 12 jaar”.   
 

Geannuleerd in januari zijn: 
- Spelmorgen 6 januari 

- Breimenu 7 en 21 januari  

- Cursus bloemschikken 11 en 18 januari, wel een ‘doe het zelf’ pakket, zie mededelingen.  

- Dans Internationaal 13 en 27 januari 

- Ladies Night 14 januari  

Dit jaar zou voor het eerst alle maanden een Ladies Night zijn (behalve augustus) kan de 1e keer 

direct al niet doorgaan.  

- Nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari met Aaltsje Ypeij – Liediedzjee 

Ook heel sneu voor Aaltsje Ypeij, al haar opdrachten voor januari weer geannuleerd en zij had zich 

er ook zo op verheugd. Haar reactie was: Begrijpelijk, maar zo triest allemaal. 

 

Nieuwjaar Samen 

 Zullen we samen    

De laatste maand is tot een einde gekomen Gewoon samen  

een jaar vol leven, dagen vol dromen   Volhouden, lachen, 

   huilen, zorgen 

moderne tijden in het verschiet   Liefhebben, koesteren 

het nieuwe jaar met nieuwe kansen   Elkaar steunen 

   Vandaag en morgen 

geen oorlog meer, geen haat op aarde   Want als we samen    

iedereen gewoon in eigen waarde   Gewoon samen  

   Volhouden, doen 

geen achterdocht, of egostrijd   Begrijpen, streven, 

normaal weer opgaan in de tijd   hopen, overwinnen 

   Dragen, alles geven. 

als straks het nieuwe jaar begint   Zullen we samen 

een verse tijd opnieuw bemint   Gewoon samen 

   Weer kunnen genieten 

is er weer tijd voor prille dromen.   Van het leven 
 

 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Mededelingen:          zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries  
-  Contributie 2022: bij het Vrouwen van Nu blad dat jullie in december hebben ontvangen - zit voor 

de leden die zich niet aangemeld hebben voor de landelijke automatische incasso - een factuur voor 

het betalen van de contributie 2022. Willen jullie er op letten dat als je de factuur betaalt dat je dan 

het factuurnummer vermeldt! Het factuurnummer is namelijk voor elk lid uniek. 

-   Bloemschikken: voor januari zijn de cursussen bloemschikken geannuleerd. Aangezien we nu nog 

niet weten welke maatregelen er vanaf 14 januari gaan gelden hebben we Carla den Uijl gevraagd of 

ze voor februari weer een bloemstukpakket wil maken. 

Lijkt het je leuk om zelf thuis een bloemstukje te maken geef je dan voor 24 januari op bij Ineke van 

Leeuwen, telefoon 0592 580463 of email wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

Alleen de leden die zich bij Ineke hebben opgegeven kunnen het pakket bij Carla den Uijl thuis 

ophalen. Via Ineke ontvang je de foto’s en beschrijving voor het maken van het bloemstuk. 

 Kosten: € 15,-.  

-  Nieuwsbrief februari 2022, nr. 2: komt eind januari in de mailbox of in de brievenbus. 

 

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor ook de katern in het Magazine 

Vrouwen van Nu van december – nr. 4. Alle geplande reizen in 2022 staan hierin vermeld. 

-  Commissie Cultuur Drenthe - donderdag 10 februari – eerst een lezing en daarna de tentoonstelling 

“Viva la Frida” van kunstenares Frida Kahlo in het Drents Museum te Assen bekijken. Nadere 

informatie volgt. 

-  Provinciale Agrarische Commissie Drenthe – op vrijdag 14 februari wordt de jaarlijkse Themadag 

georganiseerd in De Molenhoeve in Echten. Aanvang: 9.30 uur. Het programma van deze Themadag 

volgt nog. Kosten € 25,- p.p. Vervoer: op eigen gelegenheid. Voor 4 februari aanmelden en betalen: 

email agrarischecommissiedrenthe@gmail.com bankrekening: NL25 RABO 0348 0155 26. 

-   De Agrarische Dagen 2022 zijn gepland op 27, 28, 29 september en 4 en 5 oktober. Deze dagen 

vinden plaats in en rondom Rolde. Na 2 afgelastingen is dit de 3de poging.  

 Noteer alvast in je agenda voor onze afdeling Vries staat donderdag 29 september gereserveerd, als 

reservedatum dinsdag 4 oktober. 

-  Provinciale wandeling – de provinciale wandeling op 13 januari in Dwingeloo is in verband met de 

nieuwe coronaregels afgelast. Voorlopig wordt er niet gewandeld in de provincie. Zodra het weer kan 

en mag wordt dit op de website van Vrouwen van Nu Drenthe vermeld.  

 

Activiteitenagenda Landelijk Bureau: de Vrouwen van Nu Dag 2022 is op vrijdag 29 april op de 

Floriade. De organisatie van deze speciale Vrouwen van Nu Dag is in handen van het provinciaal bestuur 

van Flevoland en het landelijk bureau van Vrouwen van Nu. In overleg met de Floriade wordt nog 

gekeken wat de mogelijkheden zijn voor een speciaal aanbod voor Vrouwen van Nu naast de expo op de 

Floriade. Het provinciaal bestuur zet bussen in waarmee de Drentse leden gratis vervoerd worden. 

 

De jaarwisseling  Reis 
Het oude jaar vergrijsd en moe   Als ik in de tijd kon reizen 
verdwijnt en is blij toe  zou ik je gisteren al bewijzen, 
dat hij mag rusten van al het verdriet,  wat je morgen nog niet wist. 
waarin hij de wereld achterliet.  Dat vroeg of laat 
  alles wat gebeuren gaat, 
Het nieuwe jaar nog stralend jong zegt,  allang weer goed gekomen is. 
kom op met nieuwe moed beginnen wij er aan. 
Het komt wel goed, van fouten kun je leren. 
We gaan ‘t opnieuw proberen. 
 
Daarom, wensen we elkaar  
een gelukkig en gezond Nieuwjaar 
zonder oorlog of gedoe 
daarvan zijn we nu wel moe. 
 

 

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

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

 

http://www.vrouwenvannu.nl/vries

