
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterdorp 

Het is een dorp  

niet ver van hier.  

Een boerendorp  

aan een rivier.  

Het is niet groot  

en vrij obscuur.  

Maar 't heeft een naam  

en een bestuur,  

er is een school  

een harmonie  

een bankfiliaal  

een kerk of drie  

een communist  

een zonderling  

en zelfs een zangvereniging.  

 

Nu is 't er stil  

't is wintertijd,  

er heerst Corona 

en knorrigheid.  

De dag is kort  

de hemel grauw  

en pas maar op  

je vat nog kou! 

 

(naar: Drs. P.) 

 

 

Terugblik  
Kleurrijk, handgemaakt, wat een verschil met het leven hier.......... 

Opmerkingen die kwamen na het lezen en bekijken van het verslag over Vietnam. 

Sommigen waren zo enthousiast dat ze nog meer foto’s wilden zien en nog meer dingen 

wilden weten. Renie L. had wel eer van haar werk. En daar doe je het voor, toch? Het is fijn als je 

hoort dat datgene wat je doet gewaardeerd wordt. Niet alleen bij de reportage over Vietnam maar 
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ook bij alle andere kleine presentjes die we in de loop van de Coronatijd hebben uitgedeeld heeft u 

dankbaar gereageerd. Dat is heel fijn om te ervaren! Onze dank daarvoor! 

 

Onze eerstvolgende avond zou zijn op 11 februari.  

Ook deze avond gaat niet door. Mevr. Sylvia van Diepen zou alle ins-

and-outs van de donorwet aan ons komen vertellen. Maar helaas 

steekt Corona daar weer een stokje voor. Met Sylvia hebben we 

afgesproken dat ze de avond gaat vullen zodra het weer kan. U houdt 

het dus tegoed. 

 

De Jaarvergadering:  
In februari vindt de Jaarvergadering plaats. Ook die kan niet gehouden worden op de 

normale manier en zal gaan via internet. Zodra alle verslagen en financiën in orde zijn bevonden 

worden die naar u toe gestuurd.  

Wanneer er vragen zijn over de financiën dan kunt u die stellen aan onze penningmeester:  

     waltraud.vander.woude@quicknet.nl  

Heeft u andere vragen dan kunt u die richten aan het secretariaat:  

     renie.van.aartrijk.roos@gmail.com  

Zo hopen we toch aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen. 

 

 

Mededelingen 

 
 Eind januari is bij de meesten van u de contributie automatisch afgeschreven. Het is de  

bedoeling dat dit vlekkeloos gaat. Als er onrechtmatigheden zijn geweest wilt u dat dan aan onze 

penningmeester melden? Tel.: 0229-541201 of waltraud.vander.woude@quicknet.nl 

 Drie lessen “Creatief Schrijven online”, bij Peet in de online schrijfkeuken. In die  

schrijfkeuken staat vooral het schrijfplezier voorop. Wil jij je ook laten verrassen door 

prikkelende schrijfopdrachten? Heb je zin om zelf ook eens iets op papier te zetten, maar weet je 

niet goed hoe? Kom dan vooral meedoen. Schrijfervaring is niet nodig, nieuwsgierig zijn en zin 

hebben is een mooie start. Peet van Duijnhoven is altijd bezig met verhalen: als docente creatief 

schrijven, als schrijfster, als scriptbegeleidster en als theatermaakster. 

 Kosten: € 30,= voor 3 digitale lessen. Meer weten of meteen aanmelden?  

 https://vrouwenvannu.nl/noord-holland/digitale-cursus-creatief-schrijven 

 VvNu heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een “Landelijk Voedsel Platform”  

om consumenten en producenten dichter bij elkaar te brengen. Op 25 maart vindt er via Zoom een 

bijeenkomst plaats waarop zal worden gesproken over: 

1. Wat heb je nodig aan gezonde voeding? 

2. Mondiaal aanbod en regio-productie. 

3. Eerlijke prijzen voor eerlijke producten. 

4. Duurzame producten, hoe om te gaan met onze aarde. Bent u geïnteresseerd? Wilt u daarover 

meepraten? Geef u dan op: https://vrouwenvannu.nl/kickoff-bijeenkomst-van-het-landelijk-

voedsel-platform-op-25-maart-2021 

 

 

 

 

mailto:waltraud.vander.woude@quicknet.nl
mailto:renie.van.aartrijk.roos@gmail.com
mailto:waltraud.vander.woude@quicknet.nl
https://vrouwenvannu.nl/noord-holland/digitale-cursus-creatief-schrijven


 

 

 8 maart er weer een Internationale Vrouwendag is?  

Het thema is “Invloed met impact”. Tegenwoordig is verdraagzaamheid 

ver te zoeken in de maatschappij terwijl saamhorigheid een waardevol 

goed kan zijn.   

Hoe kunnen wij als vrouwen, op een positieve manier, veranderingen 

teweeg brengen. Niet in problemen denken maar in kansen, uitdagingen en in mogelijkheden. 

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de wereld een beetje mooier te kleuren! 

Laten we ons daarvoor inzetten! 

 

 we dit jaar beginnen met 49 betalende leden en 5 ereleden? 

 

 de VvNu allerlei “wapenfeiten” hebben gerealiseerd in de loop van de jaren? Kijkt u maar 

eens op de landelijke site van de VvNu. “Wapenfeiten VvNu van 1930 - 2015”. Leuk voor een 

regenachtige dag! 

 

 dit de code is voor de landelijke site: gebruikersnaam lidlandelijk, wachtwoord: lan9013 

 

 dit toegang geeft tot onze eigen site: gebruikersnaam lidberkhoutbo,  

     wachtwoord: ber9988 

 

 De tentoonstelling in het Westfries Museum over Knipkunst helaas is afgelopen? Om de 

liefhebbers toch nog in de gelegenheid te stellen thuis wat knipwerkjes te 

kunnen maken heeft het Westfries Museum, in samenwerking met Eline 

Janssens, knipbladen samengesteld. Deze bladen kunt u downloaden op 

www.wfm.nl/janssens-koerten Misschien leuk als Valentijnskaart voor 

iemand die wel een opbeurend kaartje kan gebruiken.  

 

 wij nog steeds allerlei wel-en-wee van u willen horen? 

 

 
 

Lieve Vrouwen van Nu, blijf positief en gezond! 
 

Wist u dat . . . . 

http://www.wfm.nl/janssens-koerten

