
 
                   NIEUWSBRIEF 

   Jaargang 13  nr. 7  november 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 2 december 2022 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 15 november as. in 

het Brinkhotel, Brink OZ 6, aanvang 19.45 uur. 

Kosten € 8, 50. (Graag gepast betalen) 
 

 

 

 

 

 

  

 

Deze avond komt een medewerker van BIBIN (Stichting Bijzondere Islamitische 

Begraafplaatsen in Nederland) vertellen over de Islamitische begraafplaats in Zuidlaren. 

 

Er zegt ook iets over de Islam en natuurlijk over het ontstaan van de begraafplaats in 

Zuidlaren.  

Het bijzondere is dat dit de grootste Islamitische begraafplaats is in Nederland. Waarom is er 

gekozen voor Zuidlaren, een dorp in het noorden? 

 

Er heeft een artikel gestaan in het Dagblad van het Noorden en in de Krant van Tynaarlo, wat 

de interesse van het bestuur heeft gewekt. Hopelijk heeft het ook uw interesse gewekt en 

kunnen we op een grote opkomst rekenen. 

 

We laten ons graag verrassen door de spreker.  

Geen gepast geld?? Vanaf nu kunt u de € 8,50 ook per pin betalen, we mogen het 

pinapparaat van het Brinkhotel gebruiken!! Dat scheelt de penningmeester heel veel 

werk! 

http://www.vrouwenvannu.nl/


Dag lieve vrouwen van nu...onze vrouwen.... 
 

Jammer dat de man van de Toyisme-lezing corona had, maar er was gelukkig iemand die zijn 

plaats kon innemen en wel mevr. Hetty Krook, een hoedenmaakster uit Blauwe stad. Ze had 

een boeiend verhaal en in en na de pauze mochten de vele hoeden en dopjes van hoofd tot 

hoofd. 

 

Nu er al wat ervaring is opgedaan met het pinnen van de kosten op de avond, merken we tot 

ons genoegen dat al de helft van de dames dit ook een prettige manier van betalen vindt. 

 

Corona en verkoudheid zijn waarschijnlijk de oorzaak dat er maar 44 dames in de zaal zaten. 

Ik hoor het om me heen....het waart rond....Beterschap voor eenieder die het treft. 

 

Na een Halloween-weekend wil ik u deze waarschuwing niet onthouden..... 

 

Voor wie aan dit rijm wil beginnen 

de tekst bevat schokkende zinnen 

dus zet u maar schrap 

misschien komt de klap 

dan net ietsjes minder hard binnen 

 

U bent er nog? Dan valt te vrezen 

dat u juist graag rampspoed wil lezen 

U bent dus “bewust 

sensatiebelust”, 

en dat is best schokkend, in wezen! 

 

Marlies ter Voorde 

 

 

Petra Nijland  

 

 

Mededelingen vorige bijeenkomst 

 
-het programma is veranderd omdat de spreker van de Toyisme-lezing corona heeft gekregen. 

We hebben Hetty Krook, hoedenmaakster, bereid gevonden om over haar passie te vertellen.  

-Overleden op 21 oktober is ons lid Joan Haak. 

-welkom voor de vriendin van Janny Middel: Bonnie de Jong. 

-Annie Nienhuis ligt in het ziekenhuis in Assen met hartproblemen. We wensen haar 

beterschap. 

-de provinciale wandeling, die Zuidlaren op 8 sept. organiseerde, heeft voor onze afdeling      

€ 270 opgebracht. 

-veel afzeggingen door Corona en verkoudheden. We gaan ervanuit dat meer dames zich niet 

fit voelden… want er waren maar 42 aanwezig. 

-Deze week wordt er een nieuw provinciaal bestuur gekozen. (zie het Magazine) 

-er gaan lijsten rond voor het maken van een mooi kerststuk. 

 

 

 



Van de bestuurstafel 

 
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.  

 

Kerstgedachte 

Als U iemand in uw omgeving kent die (ernstig) ziek of ongelukkig is, wilt u ons dat dan 

melden. Dit i.v.m. een kerst-gedachte. 

 

Een nieuw Provinciaal bestuur. 

 

Op 28 oktober werden in een volle zaal in Hoogkerk 9 kandidaten voor het provinciaal 

bestuur voorgesteld door de nog zijnde voorzitter Janny Roggen. (zie voor namen en 

bezigheden van deze 9 dames het Magazine van september). 

Na stemming zijn deze 9 vrouwen collectief gekozen. 5 van hen gaan het bestuur vormen en 

de andere 4 doen hand-en span diensten. Zij zijn allen zeer bedreven in verschillende 

bestuursfuncties. 

Ze zijn erg enthousiast en gaan ervoor. We horen er vast meer over in het volgende Magazine. 

Van de 2 “oud” bestuursleden Janny Roggen en Janny van Goor werd met een staande ovatie 

afscheid genomen. 

 
Uitnodiging zusterafdeling Vries 

 

Vrijdagavond 11november - “Ladies Night” met “Emma”.  

Aanvang 19.45 uur – in de huiskamer van De Pan in Vries.  

 

Natuurlijk komen we deze avond De Pan binnen met ons lampionnetje en zingen  

een Sint Maartensliedje. Bij de koffie hebben de jongens van De Pan vast een  

extra lekker koekje en snoepje als beloning. In opperbeste stemming gaan we  

daarna met elkaar terug in de tijd en verkassen naar de overkant van de  

Noordzee. Tussendoor drinken we een glaasje en prikken we bitterballetjes.  

We leven met de knappe, slimme en rijke Emma mee op haar zoektocht naar  

liefde en geluk. Wij, de iets oudere en wijzere vrouwen, kunnen Emma vast de  

weg wijzen naar de ware!   

 

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.  

 

 



Alleengaanden. 
 

De Provinciale Commissie Alleenstaanden organiseert op zaterdag 10 december een 

Open dag Kerstsfeer met een optreden van het Kleinkoor Vinkenbuurt. 

 

Tijd      : van 10.00 uur tot ong. 16.30 uur 

Waar   : Café-restaurant Hofsteenge  Hoofdstraat 11    Grolloo 

Kosten  : € 35,00 incl. koffie/thee, lunch en consumptie. 

 

Opgave vóór 3 december bij (en ook graag aangeven of je auto wilt rijden)  

 

Greet Stel      telefoon   050 – 4092360       

Elly Houwen  telefoon     050 – 4091576 

 

Betaling vóór 5 december op rek.nr.  NL 68 RABO 0116546077 

                                                     T.n.v. Alleenstaanden Vrouwen van Nu 

                                                     o.v.v   naam /   afd   /  activiteit 

 

Er kan eventueel ook contant betaald worden. 

 

Graag verzoeken ze ons   zoals in voorgaande jaren een klein cadeautje mee te nemen 

voor de verloting om de kas te spekken. 

 

Elly Houwen 

 

 
 

Koor 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Schildergroep  
 

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

 

23 november, 7 en 21 december. Dan kan er geschilderd worden in de Ludinge.  

Nog steeds zijn nieuwe dames welkom! 

 

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: 

 

21 - 11      /           5 - 12            19 - 12 

 

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. 

 

Elly Houwen 

 

 



Creatieve Commissie 
 
We krijgen weer de gelegenheid om een mooi kerststuk te maken. 

 

En wel op donderdag 15 december. 

Om 9.30 uur in de Ludinge, Zuidlaren. 

De kosten zijn € 29,50  

 

Als het wordt zoals het vorige jaren ging, komt er weer iets moois tevoorschijn.!!! 

 

Opgeven (als U nog niet op de lijst staat) bij 

Marietje Veldman, tel. 4091494. 

 

 

 

 

 

Mutaties 

 
Opzeggingen:  

Mevr. G. Stel- van Minnen wegens verhuizing  

 

Overleden: Mevr. J. Haak- Muntinga 

 

Tijdelijk adres: Mevr. E. de Kler Verzorgingshuis De Vijverhof, Kamer 701       

Vredeveldseweg 75 9404CC te Assen 

 

 

Dag DAMES, 

 
Alweer een jaar voorbij wat betreft de plasticdoppen actie. 

Deze keer was de opbrengst iets lager: 175 kg tegen bijna 200kg vorig jaar. 

 

Maar wij gaan gewoon door: een nieuw jaar met nieuwe kansen, hopelijk spaart iedereen weer 

mee want samen staan wij sterk. De honden en hun toekomstige baasjes zullen ons dankbaar 

zijn. 

 

Let wel: de doppen moeten SCHOON zijn. 

 

Inleveradres  Oudezeegserweg 11 

Zet maar bij de deur dan komt het goed. 

 

Groeten, Hilly Freije. 

 

 

 

 

 



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 

  

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 10 november organiseert de Ansen de 

wandeldag. 

 

Start: Dorpshuis Bastogne, Dwingelderweg 2a in 

Ansen. 

 

Afstand: 5. 8 of 12 km. 

 

 

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. 
 

November 

 

  7 Koor, de Ludinge 

  8 Fietsmiddag 

  9 Schilderen, de Ludinge 

10 Provinciale wandeldag, Ansen 

11 Lady’s Night, Vries 

15 Afdelingsavond 

21 Koor 

22 Fietsmiddag 

23 Schilderen 

28 Oud en Nieuw 

 

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?? 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


