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Corona-maatregelen 
Het kabinet heeft woensdag 20 januari zwaardere maatregelen aangekondigd om de corona-

besmettingen af te remmen en de verspreiding te vertragen. Dit gaat van een avondklok tot aan 

maximaal één persoon op bezoek. De Tweede Kamer heeft donderdag 21 januari ingestemd met het 

invoeren van een avondklok. 

De avondklok is op 23 januari ingegaan en geldt tot 10 februari 2021 4:30 uur. Het is verboden om 

tussen 21:00 uur en 04:30 uur zonder geldige reden op straat te zijn. 

Houd met z’n allen nog even vol! 
 

Afdelingsvergadering – schriftelijk in plaats van fysiek 
De afdelingsvergadering zou als alles weer 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 nu in de week van 15 februari 

toegestuurd via de mail of in de brievenbus. Eventuele stemming gebeurt nu schriftelijk. We voegen 

geen stembiljetten toe maar vragen jullie schriftelijk te reageren als jullie het met een agendapunt of 

item niet eens zijn.  

 

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

hand- en spandiensten wilt verlenen.  

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

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

 

Workshop – bloemstuk maken 
Net als in december heeft Carla den Uijl zich bereid verklaard om weer een bloemstuk te ontwerpen 

en een en ander op papier te zetten. Carla levert dan samen met al het benodigde materiaal een 

beschrijving en foto hiervoor aan. Kosten € 15,-. 

Als het je leuk lijkt om thuis dit bloemstuk te maken geef je dan voor 8 februari op bij Ineke van 

Leeuwen, telefoon 0592 580463 of email wivanleeuwen@kpnplanet.nl  

Dan kan je zaterdag 13 februari ‘het pakket’ ophalen bij Carla thuis (graag gepast betalen!). 

 

Lief en leed 
Op donderdagmorgen 7 januari is ons lid Margje Stoker-Emmens overleden. Tekst rouwkaart: 

“Je wilde nog zo graag, maar je lichaam was op. Een oneerlijke strijd die je niet kon winnen. Maar het 

is goed zo……”. Margje was vanaf 1973 lid van onze afdeling. Zondag 10 januari is een afvaardiging 

van onze afdeling naar de condoleance geweest.  

 
Weet je dat één van onze leden 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. 

 

Workshop hanging basket 
Net als vorig jaar gaat ook dit jaar de workshop hanging basket bij Van Oostwaard in Zuidbroek niet 

door vanwege de Corona-maatregelen. Wel kan je weer een basket bestellen. Deze keer is er zelfs 

keuze uit meerdere baskets: basket roze/wit/paars (16 zomerbloeiers in de kleurencombinatie 

roze/wit/paars) of een basket bonte boel (16 zomerbloeiers in een bonte kleurencombinatie); of een 

basket bijen en vlinders (mix van diverse bijen en vlinders aantrekkende soorten zomerbloeiers, 

totaal 16 planten). De prijs van deze drie baskets bedraagt € 32,50 per stuk. 

Dit jaar is er ook een kruiden-basket te koop voor € 27,50 (12 kruidenplanten, allemaal geschikt voor 

keukengebruik) of een aardbeien-basket ook voor € 27,50 (10 aardbeienplanten, doordragend en 

bloeiend in de kleuren wit, roze en rood, een kleur- en smaakbeleving voor jong en oud). 

Bestellen kan tot 5 februari per email naar: vofvanoostwaard@xs4all.nl en ook mailen naar Ineke 

van Leeuwen wivanleeuwen@kpnplanet.nl. In de mail aangeven welke basket je wilt bestellen.  

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Als je een kruiden-basket bestelt ontvang je van Ineke van Leeuwen een omschrijving van de kruiden 

en tevens waar ze voor te gebruiken zijn. 

Van VOF van Oostwaard ontvang je per email een factuur. Over de ophaaldagen – begin mei – 

ontvang je later aanvullende informatie. 

Als je de bestelling ook naar Ineke van Leeuwen hebt gestuurd, gaan wij kijken of we de baskets in 

mei gezamenlijk kunnen ophalen. 

 

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

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

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

- email gewijzigd: geef dit dan door aan het secretariaat, je hoeft dit niet zelf door te geven aan het 

landelijk bureau. Onze ledenadministrateur wijzigt dit in de portal (landelijk  

ledenadministratiesysteem). Dit geldt trouwens ook voor een adreswijziging!  

- nieuwsbrief maart 2021, nr. 03: komt eind februari 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.  

Workshop videobellen: Het Provinciaal Bestuur van Vrouwen van Nu Drenthe stelt een workshop 

videobellen met het programma Zoom gratis ter beschikking aan haar leden. Heb je een laptop of 

computer met camera, geluid en microfoon? Doe dan een keer mee. Het kost je niets. 

Meedoen via een iPad of tablet is ook heel goed mogelijk. 

De workshop is bedoeld om je vertrouwd te maken met de mogelijkheden van het videobellen met 

het programma Zoom.  

Denk daarbij aan de mogelijkheden voor bijv. een literatuurgroep, fotoclub, handwerkgroep of 

zangkoor. 

Houd in je achterhoofd dat alle schoolkinderen vandaag de dag inmiddels onderwijs hebben gehad via 

het videobellen. Ook artsen en openbare instellingen werken al veel met videobellen. 

De opzet van de workshop is dat je in twee bijeenkomsten de basis van het programma Zoom 

begrijpt. Een workshop duurt per sessie ongeveer 40 minuten.  

Omdat Zoom een Engelstalig programma is, gebruiken we de Nederlandse handleiding die Evelien ter 

Meulen van het landelijk bureau voor ons heeft gemaakt. 

Bij aanmelding van minimaal vijf personen krijgen de deelnemers beschikbare datums en tijden 

toegestuurd via 'afspreken.nl'. Op de afspraaklijsten wordt alleen de voornaam van de deelnemers 

gebruikt. 

Je hoeft niet zelf voor een groepje van vijf vrouwen te zorgen. Heb je belangstelling meld je dan 

gewoon zelf aan. 

Wil je meer informatie of wil je je opgeven voor een workshop, stuur dan een mailtje naar Marga 

Hiddingh, margahiddingh@home.nl 

 

Het is winter      Winter wonderland 

Winter        Een landschap bedekt met sneeuw, 

de kachel loeit       En een gehele rivier bevroren. 

de wereld boeit     Het zonlicht weerkaatsend op het ijs,  

door razen en gieren     Is dit winter wonderland geworden. 

alles botvieren      

woedend beukt de storm    De ijskristallen hangend overal, 

tegen het raam     En een verfrissend koude wind.  

regenvlagen zwiepen     Temperaturen ver onder het vriespunt, 

tegen de straat      Is dit het gene wat winter wonderland bemind. 

nu is ze uitgeraasd      

de bomen staan verdwaasd    Lekkere warme kleding aan, 

in deze stille tijd     En een dikke wollen sjaal. 

er valt een sneeuwtapijt    Spelend en huppelend door de sneeuw, 

de rust keert weer     Is dit mijn winter wonderland verhaal. 

de lucht is teer 

het is winter 
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