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Wat 2021 voor jullie zal brengen, goed of slecht, vreugde of verdriet dat weten we niet. Maar indien 

wij een toverstafje hadden leverden wij al het goeds op jullie pad. 

 

De lockdown is nog steeds van kracht en het ziet er zelfs naar uit dat die verlengd gaat worden.  

In het noorden zijn de besmettingen veel hoger geworden en helaas ook in de gemeente Tynaarlo. 

Zelfs een paar van onze leden zijn door het Corona-virus besmet. Dames langs deze weg van harte 

beterschap gewenst! 

 

Weet je iemand die ziek is, geef dit dan door aan je contactvrouw en/of aan Jopie van Dalen (onze 

coördinator lief en leed, telefoon 0592 541449). Ook bij bijzondere gebeurtenissen graag even een 

berichtje. 

 

Ontvangen gedicht van Greetje Westera: 
     

Eén ster          

Maakt de lucht minder dreigend      

Eén kaars 

Maakt de nacht minder zwart      

Eén hand          

maakt de weg minder eenzaam      

Eén stem          

maakt de dag minder stil 

Eén vonk  

Kan een begin van nieuw vuur zijn 

Eén noot 

Het begin van een lied 

Eén kind 

Het begin van een toekomst. 

 
Herhaalde oproep:  
Wie van de leden heeft nog ‘materiaal’ in bezit van onze afdeling, zoals kniepertjes ijzers, badges 

etc.? 

Graag met spoed aan onze secretaris doorgeven! 

Na inventarisatie gaat het bestuur beslissen wat er met de ‘materialen’ gaat gebeuren. 

 

Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries   
- adres gewijzigd: bij verhuizing z.s.m. het nieuwe adres doorgeven aan het secretariaat. 

- afdelingsvergadering: de afdelingsvergadering zou als alles normaal was op woensdag 10 

februari worden gehouden. Echter in verband met de coronamaatregelen lukt het niet om de 

vergadering fysiek te houden en wordt het noodgedwongen schriftelijk. Jullie krijgen de stukken tijdig 

toegestuurd via de mail of in de brievenbus.  

We doen hierbij een dringende oproep om je te melden als je zitting wilt nemen in het bestuur.  

Voor informatie of aanmelden graag contact opnemen met voorzitter Janneke Bakker telefoon (0592) 

542670 – bij geen gehoor graag inspreken op antwoordapparaat dan word je teruggebeld.  

- agrarische informatie 2021 

De verwachting is dat de jaarlijkse provinciale agrarische themadag eind februari a.s. in Echten dit 

jaar niet zal plaatsvinden. De agrarische dagen van 2020 in Rolde e.o. konden niet doorgaan als 

gevolg van de Corona voorschriften. Voor 2021 heeft de provinciale agrarische commissie nog geen 

data bekend gemaakt voor deze agrarische dagen. Als die dagen in 2021 wel door kunnen gaan dan 

worden zij weer in Rolde e.o. gehouden.  

- bankrekeningnummer gewijzigd: geef dit dan door aan secretaris Janneke Bakker, tel. 0592-

542670 of mobiel/WhatsApp 06-22665305; mail: vrouwenvannuvries@gmail.com 

 

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


- contributie 2021: voor de leden die toestemming hebben gegeven voor vermelden van hun 

bankrekeningnummer in de portal (landelijke ledenadministratie) wordt het bedrag ad € 54,50 per 

incasso eind januari geïnd. De andere leden hebben met het magazine een factuur hiervoor 

ontvangen. Van de ‘gastleden’ wordt eind januari € 28,35 door de penningmeester van onze afdeling 

per incasso geïncasseerd.   

- jaarprogramma 2021: helaas hebben we voor 2021 nog geen ‘gasten’ voor de bijeenkomsten 

kunnen vastleggen, aangezien niet bekend is of en wanneer we weer kunnen starten met de 

bijeenkomsten, maar de geplande data zijn: maandag 18 januari (bijeenkomst) – al geannuleerd; 

woensdag 10 februari (bijeenkomst met afdelingsvergadering) – fysiek al geannuleerd; maandag 15 

maart (bijeenkomst); woensdag 14 april (bijeenkomst); dinsdag 11 mei (klootschieten en 

spelletjesavond) reservedatum: 18 mei; donderdag 5 augustus (fietsdag); donderdag 2 september 

(middag klootschieten); woensdag 15 september (bijeenkomst met pub quiz); dinsdagmiddag 26 

oktober (theemiddag); maandag 15 november (bijeenkomst) en maandag 13 of 20 december 

(kerstavond).  

- Ladies Night 2021 

Het ziet er nog niet naar uit dat we binnenkort het gewone leventje weer kunnen oppakken. Maar 

ondanks dat is de planning van de data van de LadiesNight 2021 gewoon doorgegaan. Deze data zijn: 

de vrijdagavonden op 5 februari, 2 april, 4 juni, 1 oktober en 3 december aanvang 19.45 uur. 

Vrijdagavond 5 maart 2021 is de LadiesNight Internationale Vrouwendag. Voor informatie over de 

LadiesNight: Janny Roggen, tel/WhatsApp 06-20307033. De verwachting is dat het landelijk bureau 

van Vrouwen van Nu na de jaarwisseling weer met een nieuw cultureel aanbod zal komen, inclusief 

films. Houd hiervoor de landelijke website van Vrouwen van Nu in de gaten. Of abonneer je op de 

nieuwsbrief van het Landelijk Bureau. 

- ledenbestand: met ingang van 1 januari telt afdeling Vries 147 leden en 7 gastleden.  

Per 1 januari hebben Wilma Biemans; Marianne Eggenhuizen; Tietia van Dijk en Maria Haaijema het 

lidmaatschap opgezegd.  

- museumclub 2021 

Het zal geen verrassing zijn dat er voor 2021 nog geen jaarplanning is gemaakt. Corona heerst nog 

veel te veel om weer met elkaar op pad te kunnen gaan. Als alternatief hebben de coördinatoren van 

de museumclub een WhatsApp-groep in het leven geroepen voor de leden van de museumclub. In 

deze app-groep wordt informatie gedeeld over de mogelijkheden die er zijn om o.a. digitaal te 

genieten van musea, kunst en cultuur. Voor informatie kun je contact opnemen met de coördinatoren 

Janny Roggen, tel/WhatsApp 06-20307033 of Jopie van Dalen, tel/WhatsApp 06-30673191. 

- nieuwsbrief februari 2021, nr. 02: komt eind januari in de mailbox of in de brievenbus. 

 

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

van Nu van december 2020 – nr. 4.  

Activiteitenagenda Landelijk Bestuur:  

- Workshop in coronatijd bij Vrouwen van Nu: Speciaal voor leden van Vrouwen van Nu geeft 

Yvon van der Meer drie gratis workshops over mandala’s online via zoom. Vrijdag 8 januari deel 1: 

Mijn regenboog kleurt mijn weg; vrijdag 29 januari deel 2: De lotusbloem; vrijdag 19 februari deel 3: 

Mandala – voor jou. Zie voor nadere informatie de website van het landelijk bureau. 

- de jubileumdag om een jaar na dato toch het 90-jarig bestaan van Vrouwen van Nu groots te 

vieren vindt plaats op 12 oktober in theater Orpheus in Apeldoorn. 

 

Als alles dicht gaat en op slot    Geluk vind je in de kleinste dingen 

Als angst lijkt te regeren     In dansen, lachen, voor de spiegel zingen  

Laten we dan met harten open    In een mooi gesprek, in het zonnetje lopen 

Vooral liefde en verbinding leren.    Geluk vind je als je je ogen opent. 

 

Liefde kan altijd naar buiten 

Ook als de deur gesloten blijft 

Geef -juist nu – je liefde de ruimte 

Omdat alleen liefde angst verdrijft. 

 

Wij wensen alle leden niet alleen een goed en gelukkig nieuwjaar,  

maar vooral een gezond 2021! 

       

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

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

   


