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Zoals jullie in de nieuwsflits van 30 november hebben kunnen lezen, heeft het bestuur jammer genoeg 

moeten besluiten om alle activiteiten en bijeenkomsten voor de maand december te annuleren. 

Niet alleen omdat de locaties waar de activiteiten en bijeenkomsten plaats zouden vinden om 17.00 uur 

moeten sluiten (aangescherpte coronamaatregelen), maar ook vanwege het nog steeds oplopende aantal 

besmettingen en de nieuwe variant van het coronavirus.  

 

Het dringende advies is immers: “blijf zo veel mogelijk thuis”. Op de website van het Landelijk Bureau 

staat tevens vermeld: “Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen t/m 12 jaar”.  
Vandaar dat we dit nare besluit hebben moeten nemen. 
 

Geannuleerd zijn: 
- Dans Internationaal 2 december  

- Spelmorgen 2 december 

- Breimenu 3 december 

- LadiesNight 3 december 

- Bloemschikcursus 7 december 

- Bloemschikcursus 14 december 

- Dans Internationaal 16 december 

- Breimenu 17 december 

- Kerstavond 20 december 

- Workshop kerstbloemstuk maken 21 december (wel pakket om zelf te maken beschikbaar, zie 

onder) 

 

Jaarprogramma 2022: 
Ervan uitgaande dat volgend jaar ‘alles’ weer normaal zou kunnen verlopen heeft het bestuur voor 

volgend jaar weer een jaarprogramma gemaakt. Dit jaarprogrammaboekje ontvangen jullie eind 

december van jullie contactvrouw.  

 

Kerstbloemstuk maken: 
In plaats van fysiek een mooi kerstbloemstuk te maken onder leiding van Carla den Uijl hebben we Carla 

– net als vorig jaar - bereid gevonden om het ontwerp van het kerststuk op papier te zetten.  

Bij opgave ook vermelden of je ‘rood’ of ‘zilver’ wilt. 

Kosten: voor de prijs van € 15,- ontvang je de omschrijving met alle benodigde materialen.  

Opgave: voor 17 december bij Ineke van Leeuwen, telefoon 0592 580463 of email 

wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

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

ophalen.  

 

Mededelingen:          zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries  

-  De Pan en Belbus – Van de gemeente Tynaarlo ontvingen wij een brief over de continuering van de 

dorpshuizen: Dorpshuis de Pan in Vries; Ons Dorpshuis in Eelde en MFC De Ludinge in Zuidlaren.  

In 2022 kunnen we gelukkig gebruik blijven maken van De Pan! 

En ook kan iedereen gebruik blijven maken van de Belbus! 

 Dit goede nieuws hebben jullie waarschijnlijk al wel in de krant gelezen, maar we vonden het een 

vermelding in onze nieuwsbrief zeker waard. 

- Contributie 2022: bij het Vrouwen van Nu blad dat jullie in december 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. 

-  Rabo ClubSupport - alle leden die een stem uitgebracht hebben op onze vereniging hartelijk dank 

daarvoor. Het heeft een totaalbedrag van € 443,31 opgeleverd. 

-  Nieuwsbrief januari 2022, nr. 1: komt eind december in de mailbox of in de brievenbus. 

 

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


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

Vrouwen van Nu van september – nr. 3. 

-  Commissie alleenstaanden heeft na rijp beraad moeten besluiten om de feestelijke dag in verband 

met hun 45-jarig jubileum op zaterdag 11 december in Café-Restaurant Hofsteenge te Grolloo te 

annuleren. 

-  Provinciale wandeling – de provinciale wandeling in december is in verband met de vernieuwde 

RIVM-maatregelen en de oplopende Corona besmettingen afgelast.  

 

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

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

 

 

 

 

Het dieren kerstfeest    Kerst is een mooie tijd 

Een klein sparretje in 't grote woud   Maar er is een ding dat mij heel erg spijt, 

had aan zijn vriend de egel toevertrouwd  Niet iedereen heeft zo'n geluk als wij, 

dat hij zo graag kerstboom wilde zijn   Niet iedereen is zo gelukkig en blij. 

maar hij was daarvoor nog veel te klein.  Sommige mensen hebben het niet zo goed, 

Sommige mensen leven niet zoals het moet, 

De egel dacht eens heel diep na   Er is dan niet genoeg drinken of eten, 

en zei toen plotseling: hoera    Dat wou ik je even laten weten, 

versieren dat kan ik ook wel    Zodat je bij deze kerst denkt aan anderen, 

je wordt prachtig en dat heel snel.   Met zijn allen kunnen we dan iets veranderen. 

Ik zeg niet dat je niet mag genieten van deze tijd van het jaar,  

De egel vond in het grote bos    Ik zeg alleen maar: sta voor elkaar klaar, 

stukjes zilverpapier en blik    Dan wordt het een mooie en leuke kerst voor iedereen,   

in alle kleuren en met wat mos,    Niet alleen voor de mensen om je heen  

versierde hij er rustig op los. 

        IN DECEMBER BLIKKEN WE TERUG 

De boom staat nu te stralen.           DAT IS NIET TE VERMIJDEN 

Zo mooi is 't daar nog nooit geweest.            OP MOOIE EN MINDERE 

Een kerstfeest voor de dieren,               MOMENTEN EN TIJDEN 

en 't boompje geniet het allermeest.          DAARNA EEN BLIK VOORUIT  

                 PLANNEN EN DROMEN    

                  WEER EEN HEEL JAAR    

            OM ZE UIT TE LATEN KOMEN  

 
 
 

Wij wensen jullie allemaal gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
 

   


