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Corona-maatregelen 
De avondklok – van kracht tussen 21.00 en 4.30 uur - is verlengd tot 15 maart, begin maart volgt 

nieuw besluit. In maart vorig jaar ontvingen jullie de laatste reguliere nieuwsbrief met vermelding van 

de komende bijeenkomst, workshops etc., maar halverwege maart werden de Corona-maatregelen 

van kracht en moesten alle bijeenkomsten, workshops en interessegroepen worden geannuleerd. 

We zijn een jaar verder en helaas kunnen en mogen we nog steeds geen bijeenkomsten en/of 

workshops etc. organiseren en liggen ook alle interessegroepen nog steeds stil.  

Heel erg jammer, maar het is niet anders. Houd met z’n allen nog even vol! 
 
Afdelingsvergadering  
Op de toegestuurde stukken voor de ‘schriftelijke’ afdelingsvergadering hebben we tot nu toe nog 

geen enkele reactie ontvangen. Reageren kan nog tot 5 maart a.s.  

We doen hierbij nogmaals 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 – Paasbloemstuk maken 
Dit kan nog niet fysiek met z’n allen in De Pan, maar gelukkig heeft Carla den Uijl zich bereid 

verklaard om 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 een bloemstuk voor Pasen te maken – dit geldt voor alle leden van ozne 

afdeling - geef je dan voor 22 maart op bij Ineke van Leeuwen, telefoon 0592 580463 of email 

wivanleeuwen@kpnplanet.nl  

Dan kan je zaterdag 27 maart ‘het Paaspakket’ ophalen bij Carla thuis (graag gepast betalen!). 

 

Lief en leed 
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).  

 

Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries   
- coördinator fietsclub gezocht: Geesje Mulder is jarenlang coördinator geweest van de fietsclub 

en heeft aangegeven hiermee te willen stoppen, vandaar dat we op zoek zijn naar een nieuwe 

coördinator. Geesje is nog wel bereid om dit jaar te helpen met de geplande fietsdag op donderdag 5 

augustus (als dat door kan/mag gaan). Informatie over wat je te wachten staat wil Geesje je met alle 

plezier verstrekken (haar telefoonnummer is (0592-543487).  

Heb je een idee hoe een en ander anders te organiseren is laat dat dan weten aan Janneke Bakker 

(tel 0592-542670).  

Alle leden van afdeling Vries kunnen fietsen op de 1e woensdag om 9.00 uur en de 3e woensdag om 

18.30 uur in de maanden mei t/m augustus. De 1e donderdag van augustus wordt er een gezellige 

fietsdag georganiseerd daarvoor dient men zich op te geven, voor de woensdagen niet.  

- nieuwsbrief april 2021, nr. 04: komt eind maart in de mailbox of in de brievenbus. 

 

Uit ‘Vrouwen van Nu Nieuws - februari 2021 
Oproep: kort interview in Vrouwen van Nu Magazine 

Voor Vrouwen van Nu Magazine nr. 2, met thema Platteland & Stad, zijn we op zoek naar vrouwen 

die (met hun gezin) verhuisd zijn van de stad naar het platteland of andersom, die mee willen werken 

aan een kort interview. 

Graag willen we van jou weten wat jouw verhuis ervaring is. Ben je gewend op je (nieuwe) stek en 

voel je je geaccepteerd door je omgeving? Is de romantiek van het platteland, die je in gedachte had, 

ook daadwerkelijk uitgekomen? 

Wil je meewerken stuur dan een mail met daarin kort weergegeven jouw verhaal, 

gezinssamenstelling, verhuisd van/naar aan: nicole@vrouwenvannu.nl. 

 

 

http://www.vrouwenvannu.nl/vries
mailto:nicole@vrouwenvannu.nl
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


DE SWINGENDE FLAMINGO’S   (gedicht van Ina Snijder) 

 

Er waren eens twee flamingo’s in de dierentuin van Emmen, 

Die zéér gecharmeerd waren van hun beider stemmen. 

De één zei tegen de ander, 

“Onze stemmen passen wel héél goed bij elkander, 

Wij kunnen wel eens proberen om als duo te gaan zingen, 

Dan gaan we er ook een beetje bij staan dansen en swingen…” 

 

Dat vond de andere flamingo niet zo’n bijster goed idee, 

Ze zei een beetje hooghartig,” dáár doe ik toch echt niet aan mee! 

Stel je eens voor, dat we gaan opreden voor de krokodillen, 

Voor je het weet, bijten ze ons in onze mooie roze flamingobillen!!! 

En…….ik wil echt geen paniek zaaien, 

Maar hier in de dierentuin wonen ook hele enge haaien!” 

 

Ha, ha, ha, lachte de eerste flamingo, “aanstellen is ook een vak!! 

Ik zing en swing net zo lief alleen hoor en dat doe ik met gemak!! 

Ik schaf mij een jurk aan, hoge hakken en een microfoon, 

Ik leer een liedje uit het hoofd en ik doe het gewoon!!!” 

En daar ging ze, zingend en swingend dwars door de dierentuin van Emmen, 

Alle dieren zongen mee, het was een koor van wel honderd stemmen! 

 

Nu wil het toeval, dat Ilse de Lange daar ook was met haar muzikale boys, 

Ze nodigde de flamingo direct uit voor de Blind-Auditions van The Voice, 

Daar kwam ze met glans doorheen, 

Sterker nog….ze won!....Ze werd nummer één!! 

 

Als u nu in de dierentuin van Emmen komt, 

Is daar het zingen en swingen helemaal verstomd…. 

De zingende flamingo is namelijk verhuisd naar Artis in Amsterdam, 

En is daar nu een hele bekende zangeres, een echte Madame! 

En als ze daar staat te zingen, 

Zie je héél Artis mee swingen! 

Zelfs de krokodillen en de haaien, 

Liggen mee te klappen en te zwaaien! 

 

De zingende flamingo is ook regelmatig op TV te zien, 

En vaak te horen op radio 10! 

Het beroemd zijn zit haar in de genen, 

Zo werd haar grootmoeder beroemd als het gouden keeltje op roze benen!! 

Mocht u deze diva ook eens live willen horen zingen en swingen, 

Dan moet u in Artis zijn, maar let wel, u begeeft zich in de betere kringen! 

 

Want deze roze Diva is gevraagd voor de Royal Albert Hall in Londen, 

Waar zich al heel wat supersterren vóór haar bevonden! 

Dus aan succes ontbreekt het haar niet, 

En of het nu in het Nederlands of Engels is, zij zingt nog steeds het hoogste lied! 

Mocht u nu ook zin hebben om zangeres te worden, koop dan een jurk, hoge hakken en een 

microfoon, 

Leer een liedje uit uw hoofd en DOE HET GEWOON! 

 

 

 

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

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

   


