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Naar aanleiding van de persconferentie op 25 januari heeft het bestuur besloten toch ook de bijeenkomst 

en de onderstaande activiteiten in februari te annuleren.  

Grand Café Onder de Linden mag weliswaar tot 22.00 uur open, maar de 1,5 m. afstand blijft 

gehandhaafd en er mag maar 1/3 van de zaalcapaciteit gebruikt worden. Op 1,5 m. afstand van elkaar 

zitten lijkt ons niet echt gezellig. En in verband met de zaalcapaciteit zouden we moeten loten wie wel en 

wie niet aanwezig zou mogen zijn. 

Over 3 weken volgt er weer een persconferentie, hopelijk stappen ze dan ook af van de 1,5 m. afstand 

en de 1/3 zaalcapaciteit, zodat we alsnog kunnen starten met het jaarprogramma 2022! 

Geannuleerd in februari zijn: 
- Spelmorgen 3 februari  

- Breimenu 4 en 18 februari  

- Workshop Jute Tas pimpen   

- Cursus bloemschikken 1 en 8 februari, wel een ‘doe het zelf’ pakket, zie mededelingen.  

- Bijeenkomst op 16 februari met harpiste Regina Ederveen en afdelingsvergadering. 
 

Afdelingsvergadering: 
Daar de afdelingsvergadering op 16 februari niet fysiek gehouden kan worden sturen we jullie – net als 

vorig jaar – de stukken van de afdelingsvergadering toe. We proberen dit voor eind februari te doen. 

 
Vrijdagavond 11 februari - “Ladies Night” met “Le Grand Bain”  
Aanvang 19.00 uur – in de huiskamer van De Pan in Vries.  

Helaas konden we het jaar 2021 vanwege Corona niet in kerstsfeer afsluiten met een mooie kerstfilm. 

Vol goede moed beginnen we aan de eerste aflevering van de “Ladies Night” van 2022 in de vertrouwde 

huiskamer van De Pan. De koffie, thee, koekjes, borrel en bitterballen staan ook nu weer op ons te 

wachten.  We zien in “Le Grand Bain” Franse mannen die besluiten te gaan zwemmen en trainen voor 

een kampioenschap onder leiding van een oud-zwemkampioene. Een ontroerende tragikomedie met de 

nodige humor.   

Maar……. we hebben te maken met de Coronavoorschriften. Dat betekent: op 1,5 m afstand en dan 

kunnen max 14 vrouwen de film zien. Je QR-code wordt gecheckt. Mondkapje niet vergeten. Als je 

klachten hebt dan kom je niet. Omdat De Pan om 22.00 uur moet sluiten beginnen we deze keer om 

19.00 uur. Individueel aanmelden bij Jopie van Dalen: alleen telefonisch tussen 19 en 20 uur op dit 

nummer: 0592-541449.  

De volgende “Ladies Night” is op vrijdag 4 maart a.s. en in het kader Internationale Vrouwendag met de 

film “An”.  

 

Mededelingen:          zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries  
-  Bloemschikken: ook voor februari zijn de cursussen bloemschikken geannuleerd. Voor februari heeft 

Carla den Uijl weer een bloemstukpakket samengesteld. 

Lijkt het je leuk om zelf thuis een bloemstukje te maken geef je dan voor 8 februari (was in 1e 

instantie 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 op dinsdag 15 februari bij 

Carla den Uijl thuis ophalen. Via Ineke ontvang je de foto’s en beschrijving voor het maken van het 

bloemstuk. 

 Kosten: € 15,-.  

- Contributie interessegroepen: voor de interessegroepen ‘bloemschikken’ en ‘dans internationaal’ 

hebben de leden die zich hiervoor hebben aangemeld hun contributie betaald. Aangezien van beide 

interessegroepen maar een paar data zijn doorgegaan besluiten we aan het eind van het seizoen of 

we een gedeelte van de contributie terug kunnen betalen. De desbetreffende leden krijgen hierover 

nader bericht. 

- Dans Internationaal: start op donderdag 10 februari omdat dat op 1,5m afstand kan. 

 

http://www.vrouwenvannu.nl/vries
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


-  Workshop Hanging Basket: VOF Van Oostwaard heeft besloten af te zien van de workshops in de 

lente van 2022. Daarvoor in de plaats is het mogelijk een kant en klare hanging basket bij hen te 

bestellen, gelijk aan 2021. Wanneer je een hanging basket wilt bestellen meld dit dan voor 11 februari 

aan Ineke van Leeuwen telefoon 0592 580463 of per email wivanleeuwen@kpnplanet.nl. Zij zorgt 

ervoor dat de totale bestelling geplaatst wordt en regelt ook het ophalen, zoals vorig jaar. Mocht je al 

rechtstreeks je bestelling hebben doorgegeven dan kun je dit ook aan Ineke melden. 

- Nieuwsbrief maart 2022, nr. 3: komt eind februari 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 – in verband met de Coronamaatregelen zijn de lezing over en het 

bezichtigen van de tentoonstelling “Viva la Frida” te Assen geannuleerd.  

-  De Agrarische Dagen 2022 zijn voor onze afdeling gepland op donderdag 29 september en als 

reservedatum dinsdag 4 oktober. 

- Nieuw Lid: per 15 januari heeft Will Schoon uit Assen zich als nieuw lid aangemeld. Wil van harte 

welkom bij onze vereniging en we hopen dat je je gauw thuis zullen voelen bij Vrouwen van Nu Vries.  

-  Provinciale Agrarische Commissie Drenthe – de geplande Themadag op vrijdag 14 februari is 

geannuleerd en verschoven naar maandag 13 juni in De Molenhoeve in Echten. Aanvang: 9.30 uur. 

Kosten € 25,- p.p. Vervoer: op eigen gelegenheid. Voor 1 juni aanmelden en betalen: email 

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

-  Provinciale wandeling – 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.  

 

Werk en (toch ook) Ontspanning (gedicht van Ina Snijder) 

 

Mijn opa en oma hadden het vroeger niet breed, 

Ze kregen zes kinderen en die moesten worden gevoed en aangekleed. 

Mijn opa was een vroege ZZP er, hij verhuurde zichzelf als boerenknecht, 

Best een zwaar leven, nét wat u zegt! 

 

Ook thuis hadden opa en oma een klein boerenbestaan, 

En ook daar moest het werk dag en nacht door gaan. 

’s Avonds als opa moe van het werken eindelijk met het hele gezin samen was, 

Dán kwam de mondharmonica (mondharp) uit de tas. 

 

En met de mooie klanken uit dit kleine instrument, 

Waren opa, oma en de kinderen helemaal in hun element! 

Vele levensliederen werden knus in de schemering gezongen met elkaar, 

Televisie bestond nog niet, dat duurde nog wel zo’n 20 jaar. 

 

Ook later toen ik was geboren, 

Waren er bij opa en oma altijd muzikale klanken te horen. 

De radio stond meestal op AAN, 

En de Arbeidsvitaminen kregen ruim baan! 

 

Joop de Knegt met zijn liedje:” Ik sta op wacht” was een echte favoriet! 

En vergeet ook Willie en Willeke Alberti niet! 

Op zondag had je dan, 

De toestand in de wereld met G.B.J. Hiltermann. 

 

Opa klom in zijn leven een aardig eindje omhoog, 

Hij werd nog wethouder en hield wel eens een politiek betoog, 

Maar muziek, zijn mondharmonica en zijn zang, 

Behield hij zijn hele leven lang! 
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