
 
                   NIEUWSBRIEF 

   Jaargang 13  nr. 8  december 2022                                  afd. Zuidlaren 

 

 

Uw reacties en bijdragen kunnen worden ingeleverd bij: 
W. Vos, Stationsweg 93 B Zuidlaren of (bij voorkeur) via email: vos.klok@planet.nl. 

Bijdragen voor de volgende Nieuwsbrief graag uiterlijk 6 januari 2023 inleveren. 

 

 

Website. 
Op onze website kunt u altijd informatie vinden over activiteiten die in onze afdeling 

plaatsvinden en ook de foto’s die gemaakt worden tijdens deze activiteiten.  

De website is te bekijken via www.vrouwenvannu.nl, enz.  

    

 

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 20 december as. in 

het Brinkhotel, Brink OZ 6, aanvang 19.45 uur. 

 
 

Weense Avond 
 

Vorig jaar kon onze feestavond in december niet doorgaan i. v. m. Corona.  

 

Er was al een feestcommissie samengesteld en zij hadden een leuke avond georganiseerd in 

Weense stijl. Gelukkig heeft pianist Klaas Bakker, die deze avond zou verzorgen, toegezegd 

om in 2022 te komen. Hij zal een uitvoering verzorgen van het programma ‘Mooie Blauwe 

Donau’, bestaande uit muziek voor piano solo van diverse Weense componisten, met 

gelijktijdig geprojecteerde filmbeelden over Wenen.    

 

In overleg met het Brinkhotel hebben we een invulling kunnen geven aan de hapjes en 

drankjes in Weense stijl. We beginnen zoals gewoonlijk met koffie / thee en iets lekkers. De 

rest is een verrassing. 

 

!! U mag deze avond uw portemonnee of bankpas thuis laten, omdat er GEEN KOSTEN 

voor u zijn !!  

 

De avond start om 19.45 uur en eindigt om 22.30 uur. 

 

Wij, als bestuur, hopen dat er veel leden komen op deze feestelijke afsluiting van het jaar 

2022. 

http://www.vrouwenvannu.nl/


Let op! Let op! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van het jaar..... 
 

Dan gaan de gedachten wel eens terug, lieve vrouwen van Nu. Vreugde en verdriet en van 

alles wat de mens bezig houdt. 

Gelukkig kunnen we elkaar steunen waar nodig, met daad of een luisterend oor. 

 

En ook ben ik verheugd dat we weer “normaal” samen kunnen komen. En zeker hoop ik dat 

voor de slot-avond dit jaar: een verlate (maar niet minder sfeervolle) 

jubileumavond/kerstavond door vele dames zal worden bezocht. 

 

Vergeet u niet zich hiervoor OP TE GEVEN (zie verderop in deze nieuwsbrief) 

Echt DOEN 

 

Tot slot wens ik u allen, namens het bestuur, goede dagen met hopelijk mooie gedachten. 

 

Lieve groet 

Petra Nijland. 

 

 

 

Mededelingen vorige bijeenkomst 

 
-De voorzitter kan 3 nieuwe leden begroeten: de dames J. Kappen, E. Dik en T. Klamer. Ze 

worden hartelijk welkom geheten! 

-Mevr. H. Gaaikema is opgenomen in het Zuiderpaviljoen. 

-Voor het Kerststuk maken hebben zich 15 dames gemeld. 

-Er is een nieuw Drents provinciaal bestuur van de Vrouwen van Nu gekozen. U zult allicht 

meer van hen horen. 

-Graag namen van leden doorgeven aan het bestuur die door ziekte of anders lang de avonden 

niet hebben kunnen bezoeken. 

-Op de tafels heeft het bestuur een papier gelegd waarop u een idee voor een avondvullend 

programma kunt noteren 

 

 

AANMELDEN voor de Weense Avond! 
 

In verband met de hapjes en drankjes op deze avond is het belangrijk dat u zich 

OPGEEFT. 

Dit moet dan vóór dinsdag 13 december. 

 

Dus als u van plan bent te komen, meldt u dat bij: 

Gea tel. 06-53970643,    Andrea tel. 050- 4027035,     Petra tel. 050-4092255 

 

Ook mag u dan opgeven of u een alkoholisch-of non-alkoholisch drankje prefereert. 

 

 

 



Van de bestuurstafel (herhaald bericht) 

 
Contributie 2023: De contributie Vrouwen van Nu is vastgesteld voor 2023 op € 56, 50. 

 

Ledenpas 2023: 

 

In het landelijk blad van de Vrouwen van Nu van december zit uw nieuwe ledenpas voor 

2023 bijgesloten! Haalt u deze pas eruit en bewaar hem goed. U hebt hem bij sommige 

activiteiten van de Vrouwen van Nu nodig. U krijgt geen nieuwe pas als deze zoek is. 

 

Als u geen machtiging hebt afgegeven voor betaling contributie dan zit deze ledenpas op 

uw factuur voor de contributie van 2023.  Heeft u een machtiging, dan hoeft u niets te 

doen.  

 

Nieuwjaarsvisite 

 
Op 4 januari 2023 houden we weer onze traditionele Nieuwjaarsvisite. In het Brinkhotel van 

14 tot ca. 16 uur. Onder het genot van een drankje en een hapje wensen we elkaar een GOED 

NIEUWJAAR! 

 

Koor 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Schildergroep  
 

De schilderdata voor het tweede deel van 2022 zijn (als u het nog niet genoteerd heeft): 

7 en 21 december.  

 

Ook de data voor 2023 zijn nu bekend: 

4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 1, 15  en 29 maart en 12 april.  

   

Van 9.30 uur tot  11.30 uur in  De Ludinge .  

   

Nog steeds zijn nieuwe dames welkom! Ik daag u uit! Kom eens vrijblijvend proberen of dit 

is wat u zoekt. 

 

Voor informatie: Mona Bodde, telefoon 050 4094353 of e-mail: hbodde@hetnet.nl 

Wij repeteren in de Ludinge van 14 tot 16 uur op de volgende 

data: 

 5 en 12 december en 16 januari 2023 

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kom gewoon een keer 

kijken. We werken aan een nieuw repertoire, dus dit is het 

moment om vrijblijvend te kijken of het wat voor u is. 

 

Houd je van zingen? Zing dan mee! 

 

Jansje Koning 

 

 



Creatieve Commissie 
 

Workshop keramiek (2 morgens) 
 

Voorjaar 2020 stond een workshop keramiek gepland bij Grietje  Nieuwhof  

in Roden, deze werd door corona  helaas afgelast. 

 

Nu er vaker keuzes gemaakt  moeten worden willen wij graag weten of er genoeg 

belangstelling is dit alsnog weer te organiseren . 

 

Wanneer: Donderdag  16 februari 2023 van 10 tot 12,30 uur. 

Waar:  Roden 

Onderwerp: Een kip of vogel. 

Kosten: € 50 plus reiskosten voor 2  morgens. 

Maximaal: 10 personen.  

 

Opgave telefonisch  bij  mij vóór 6 januari  of op de afdelingsavond in december.  

 

Hilly Freije telefoon  050- 409 2584. 

 

 

 

Mutaties 

 
Nieuwe leden: 

 

Mevr. J. Kappen Entinge 4  9472  XX   Zuidlaren tel. 06 55511497 

Mevr. E. Dik  ’t Gebint 48 9472ZH  Zuidlaren  tel. 06 11115422 

Mevr. T. Klamer- van der Mei  Schoolstraat 16  9471 KM Zuidlaren 

Tel. 06 37330394  

 

 

 

Uitnodiging zusterafdeling Vries 
 

Zou het dit jaar wel lukken om eindelijk, na 2 jaar uitstel door Corona, op  

vrijdagavond 9 december samen naar “The Christmas Candle” te kijken?  

Zoek je kerst-zakdoekjes alvast maar op want dit is weer een echte  

hartverwarmende kerstfilm. Eentje die past bij de tijd van het jaar.  

Tot nu toe kunnen we met de vrouwen van Vries die naar de LadiesNight komen, terecht in de 

kleine  jeugdsoos van “De Pan” te Vries, in de huiskamer. 

Leden van andere afdelingen zijn welkom! Als je met een groepje wilt komen wil je dat dan 

de dondermorgen vóór de LadiesNight aan mij doorgeven via WhatsApp – 06 20307033.  

Janny Roggen,  

 



Bedankje 

 

 
 

Fietsen  

 

 
 

 

 

Fietsen alleengaanden 

 
Elke zondagmiddag. 

We verzamelen bij de Blokker en vertrekken om 13.30 uur.  

 

Auktje Rozema. 

 

Provinciale Wandeldag 

 

 

           
 
Kosten € 8, - . Daarvoor krijgt u koffie/ thee met koek en bij terugkomst soep met een 

broodje. 

 

Graag gepast betalen (per groep) 

 

Info: A. Schuiling, (050 4092211 

 

(Deelname op eigen risico) 

 

 

 Altijd de 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand en wel op   

22 november, 13 en 27(??) december en op 10 en 24 

januari 2023 

  

Vertrek om 13.30 uur van de Brink. De fietstocht is 

ongeveer 30 km. lang, met altijd een rustmoment ergens 

halverwege. U hoeft zich niet aan te melden. Ook hier geldt: 

hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

 

Op WOENSDAG 11 januari 2023  organiseert de 

afdeling Veeningen de wandeldag 

 

Start: Dorpshuis ’t Markehuus, Dorpsstraat 43  in 

Veeningen. 

 

Afstand: 5. 8 of 12 km. 

 

 

 

Een bedankje van Marieke Slijm: zij ontving een mooie 

verjaardagskaart.  

 

http://www.google.com/imgres?q=fietsen&biw=1024&bih=514&tbs=sur:fmc&tbm=isch&imgrefurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/vakantie/Stukje-fietsen.html&tbnid=fQvoMTI-PIuajM&docid=Gg10AIh4ZQWCcM&ved=0CIABEIUWKAA&ei=fkRxUbiODY-00QWm9YHwCw&dur=2081


Overzicht activiteiten. 
 

December 

 

  9 Filmavond Vries 

  5 Koor 

  7 Schilderen, de Ludinge 

10 Alleengaanden, Grolloo 

13 Fietsmiddag 

15 Creatieve Commissie, Kerststuk maken, de Ludinge 

19 Koor 

20 Afdelingsavond  

21 Schilderen, de Ludinge 

27 Fietsmiddag?? 

 

Januari 

 

  4 Schilderen, de Ludinge 

  4 Nieuwjaarsvisite, Brinkhotel 

10 Fietsmiddag 

11 Provinciale wandeldag 

16 Koor 

17 Afdelingsavond 

18 Schilderen, de Ludinge 

24 Fietsmiddag 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 


