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Helaas moeten we ons nog steeds aan de Corona-maatregelen houden en is de avondklok verlengd. 

Gelukkig zijn wel al veel leden van onze afdeling gevaccineerd, maar het zal nog wel even duren 

voordat we allemaal gevaccineerd zijn. 

Vandaar dat we nog steeds geen bijeenkomsten kunnen plannen en ook de diverse interessegroepen 

nog niet van start kunnen. Hopelijk lukt dit na de zomervakantie wel weer en als de horeca (of in 

ieder geval de terrassen) straks open mogen lukt het misschien wel om de leut en teut bijeenkomsten 

weer te houden.  

Mochten we je kunnen helpen met het een of ander laat het ons of je contactvrouw dan weten. 

Bel je contactvrouw of een van de andere leden eens, stuur een mailtje of whatsappje. 

Houd elkaar in de gaten en we slaan ons er samen door heen. Dat kunnen we! 

 

 

Schriftelijke afdelingsvergadering  
Op de toegestuurde stukken voor de ‘schriftelijke’ afdelingsvergadering van 25 februari 2021 hebben 

we een paar reacties ontvangen, allen positief en geen inhoudelijke wijzigingen of aanvullingen. 

Dit houdt in dat de onderstaande stukken: 

1) Verslag afdelingsvergadering 10 februari 2020  

2) Jaarverslag 2020 

3) Financieel overzicht 2020 / begroting 2021 

Definitief zijn vast gesteld. 

 

Samenstelling bestuur en functieverdeling per 25 februari 2021: 

voorzitter, secretaris en 2e penningmeester  - Janneke Bakker 

2e secretaris en vice-voorzitter   - Marlène Voors – van Santen 

penningmeester     - Olga Klompstra 

algemeen bestuurslid    - Annie Kaput 

 

Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries   
- coördinatoren: er hebben zich helaas nog geen leden aangemeld die de coördinatie van de 

Fietsclub en Nordic Walking over willen nemen van respectievelijk Geesje Mulder en Alie Bruin. 

Het zou toch bijzonder jammer zijn als we deze twee interessegroepen zouden moeten opheffen!   

Informatie kan opgevraagd worden bij Geesje Mulder en Alie Bruin. Aanmelden bij secretaris Janneke 

Bakker, telefoon 0592 542670 of per email vrouwenvannuvries@gmail.com  

- scherm + projectortafel: na inventarisatie van de materialen van onze afdeling bleken er ook nog 

een scherm + projectortafel aanwezig te zijn. 

Heeft iemand hiervoor belangstelling? Of ken je iemand anders of een vereniging of een stichting die 

hiervoor belangstelling hebben? 

Zo ja, dan kan dit tegen een kleine vergoeding (in onderling overleg af te spreken) opgehaald worden 

bij de secretaris, Janneke Bakker telefoon (0592) 542670. 

- nieuwsbrief mei 2021, nr. 05: komt eind april in de mailbox of in de brievenbus. 

 

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor de katern in het Vrouwen van Nu 

Magazine #1-2021. 

- commissie Alleenstaanden: in verband met de Corona-maatregelen kan de geplande gezellige 

middag in Echten op zondag 10 april a.s. helaas niet doorgaan.  

 

Nieuws Landelijk Bestuur:  

- Kick-off Landelijk Voedsel Platform groot succes: op 25 maart is het Landelijk Voedsel 

Platform van start gegaan. De bijeenkomst heeft veel informatie opgeleverd, inzichten gegeven en 

nog meer samenwerkingspartners hebben Vrouwen van Nu gevonden. Hiermee is een succesvolle 

basis gelegd om het Landelijke Voedsel Platform de komende twee jaar verder uit te rollen. 

 

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


Om op de hoogte te blijven van het Landelijk Voedsel Platform kun je je aanmelden voor de 

Nieuwsbrief van het Voedsel Platform via bureau@vrouwenvannu.nl 

Ook zal er een glossy magazine verschijnen, wordt er een toolkit voor afdelingsbijeenkomsten van 

Vrouwen van Nu en LTO Noord Vrouwen & Bedrijf ontwikkeld en een reizende tentoonstelling voor 

bibliotheken en musea gemaakt. 

 

Spreuk van de week: (toegestuurd door Margareth Hoenderken-Paisley) 

 

Je weet nooit hoe sterk je bent 

totdat sterk zijn je enige keuze is. 

 

Nog eentje: 

Moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen. 

 
 

HET MYSTERIE VAN VRIES  (ontvangen van Ina Snijder) 

 

Argens richting Dundern, wat wiederop in het bos, 

Ligt twee bezundere kunstwarken, verstopt tussen dikke bomen, die begruit bint met eeuwenold mos, 

Het iene is oetgraoven in het zaand, 

En het aandere is maokt van keien die je ok kunt vinden op het laand. 

 

Aj via een slingerpadtie iniens die kunstwarken ziet, 

Dan denk je bij jezölf: ”dit geleuf je toch niet!” 

Het liekt nét asof ze zomaor bint ontstaon, 

Asof menskenhanden daor niks an hebt daon… 

 

Je vraogt je aof, wat dit wel niet veur kan stellen, of van wel het zal weden… 

Is’t wat van vrogger of toch meer wat van het heden…? 

Zat hier misschien een minstreel zien liedties te schrieven.. 

Of ..is het een ontmoetingsplaots veur Witte Wieven..? 

 

Misschien, dat de dieren oet het bos, zoas de reeën, de vossen en de dassen, 

Daor zaoterdags’saovends zitten te klaoverjassen?? 

Ik heurde van iene, dat e daor een toverheks zag vliegen op heur bezemsteel, 

Maor dat was tiedens een spooktocht, dus dat was niet bar actueel!! 

 

Al gauw kwam der een antwoord op oeze neisgierige vraogen, 

En daor huufden wij niet iens zun hiel eind veur te jaogen! 

De eigenaor van het stukkie bos bleek in het Grunnegerlaand te wonen, 

Wij togen der hén um hum wat foto’s van de kunstwarken te tonen… 

 

Toen hij al die opties heurde en zag.. 

Scheut e der hielemaol van in de lach! 

Hij har de kunstwarken zelf maokt, zee e, het iene van allemaol keien oet het eerappellaand, 

En het aandere deur te spitten in het mulle zaand, 

 

Toen was alles helder, het mysterie was gien mysterie meer, 

Dizze prachtige landelijke kunstwarken bint gewoon maokt deur een Grunneger meneer! 

Dus trek de wandelschoenen maor an en gao op pad, 

Je huuft der gien cent veur te betaolen, hoe mooi is dát!! 

 

 

 

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

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

   


