
 
                   NIEUWSBRIEF 

   Jaargang 13  nr. 6  oktober 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 4 november 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 25 oktober as. in 

het Brinkhotel, Brink OZ 6, aanvang 19.45 uur. 

Kosten € 8, 50. (Graag gepast betalen) 
 

 

 

 

 

 

  

Lezing door Dejo over de door hem in 1992 opgerichte internationale 

kunstbeweging “Toyisme”. 
 

Het gaat hier om de kunst en niet om de kunstenaar. Bij onthullingen draagt de kunstenaar dan 

ook een masker. Het hoofdkantoor van deze internationale kunststroming zetelt in Zuidlaren, 

op het terrein van Dennenoord. En dat is toch wel heel bijzonder! 

 
Het bestuur hoopt op deze avond weer veel dames te kunnen verwelkomen!                                                

 

 

 

 

 

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, 
en ook een aantal vrouwen van TOEN…. 

 

We worden ieder jaar een “dagje” ouder en ik denk ook dat dat één van de redenen is dat men 

aarzelt om naar de afdelingsavond te komen: wat strompelig en de bril niet bij de hand.....of 

de batterij van het oor doet het niet..... 

Maar als u er wel bent, is het weer heel gezellig om “belangrijke” zaken van elkaar te 

vernemen. 

 

De man van ons bestuurslid Didi Alsema is op 24 september overleden en de man van Henny 

Gaaikema is in oktober overleden. We wensen Didi en Henny heel veel kracht en moed om 

verder te gaan. 

 

Een hartelijke handdruk voor Alie Schuiling en haar man Martin. Zij namen voor de laatste 

keer het voortouw (en trokken daar hard aan) voor de provinciale wandeling, die Zuidlaren 

organiseerde: TOP. 

 

Over de agrarische dag in Rolde dit jaar, waar ruim 30 van onze dames naar toe gingen, hoor 

ik niets dan lof en dat het heel gezellig was. Andrea: dank! 

 

Ik hoop dat ons (verenigings)leven deze winter niet ontwricht wordt door een corona-golf. 

Pas goed op u zelf en ook op elkaar. 

 

Lieve groet, Petra Nijland. 

 

 

Mededelingen vorige bijeenkomst 

 

In de zaal 3 gasten, te weten Eta Dik, Janneke Klaver en Tini Klamer. Zij komen even 

“proeven” of onze vereniging en programma hen aanspreekt. Hopelijk is het goed bevallen en 

kunnen we hen de volgende keer weer verwelkomen. Je mag immers 2 x vrijblijvend een 

avond of activiteit bijwonen. 

 

Verder werd er een achttal dames genoemd die allen ziek, geblesseerd, enz. waren. Hen werd 

sterkte gewenst. 

 

 

 

                                



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 

 

 
 

OUD-NIEUW. 

 

Om even het geheugen op te frissen: Als U, in een kast of een la, een werkje hebt liggen dat 

steeds maar niet af komt en te mooi is/wordt om weg te gooien, is er een gezellige 

mogelijkheid om het alsnog af te maken. (breien, haken, naaien.. maakt niet uit). 

Op de laatste maandagmorgen van de maand, van 10-12 uur, bij Petra Nijland. Wel even 

bellen als U de stoute schoenen aantrekt....... 

 

Datum: 28 nov. 

Tijd: maandagmorgen van 10-12 uur 

 

Plaats: Petra Nijland, Borgweg 4, Schipborg 

Tel: 050-4092255 

 

(U mag ook komen als het (oude)werkje net af is en U gewoon een ander werkje begint.) 

 

 

 

 

 

 

 



Koor 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Schildergroep  
 

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

 

 26 oktober, 9 en 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 

 

 

Mutaties 

 
Opzeggingen:  

De dames B. Hamminga- Sluiter, H. Tuinman- Seip, D. Mellens- Buring en F.S. Zweep- van 

Dam 

 

Nieuwe leden: 

Mw. M. Loerop- Philips Tolhuisweg 30  9475PG  Midlaren tel. 06 30058327 

 

 

 
Oproep 

 

Ik spaar postzegels, kerst- verjaardags- en beterschapskaarten, pennen met tekst en 

winkelwagenmuntjes. 

Ik hergebruik als het ware deze verzamelingen, ik maak er weer nieuwe van. 

Als u bovengenoemde kaarten, etc., etc., overhebt en toch wil weggooien, of u dit dan aan mij 

wil geven…. Ik zal er heel blij mee zijn. U kunt dit eventueel op een afdelingsavond geven of 

u mag het bij mij thuis afgeven. 

 

Pieke van der Hoek 

Julianalaan 86 

 

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

data: 

 

7 - 11        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 

 

 



Bedankjes 

 

 

 

 
Hartelijk dank voor de voor de mooie plant die ik ontvangen heb bij mijn thuiskomst uit het 

ziekenhuis. Hartelijke groeten, Janna Weijer 

 

Een bedankje naar aanleiding van een zonnebloemenboeket dat Joukje me bracht namens 

vrouwen van nu toen ik mijn verjaardag vierde. 

Het was stralend septemberweer, kon mijn verjaardag buiten vieren, toen Joukje me verraste  

met een vrolijk zonnebloemenboeket namens Vrouwen van Nu. Heb er lang van kunnen 

genieten! 

Hartelijk dank daarvoor! 

Reina de Groot-van der Veen 

 

Verder moet even gecorrigeerd worden dat Ina Aeilkema 80 jaar jong is geworden i.p.v. 85, 

zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld stond. 

 

 

Fietsen  

 

 
 

 

Fietsen alleengaanden 

 
Elke zondagmiddag. 

We verzamelen bij de Blokker en vertrekken om 13.30 uur.  

 

Auktje Rozema. 

 

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

25 oktober, 8 en 22 november 

  

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! 

 

Ik wil allen heel hartelijk bedanken voor het 

mooie boeket bloemen. Helaas heb ik een 

gebroken heup. Uiteraard probeer ik gauw weer 

op de avonden te kunnen komen.  

Hennie Fidder Westerveen  

 

Greta Ploeg bedankt voor de mooie kaart die ze 

kreeg voor haar verjaardag. 

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


Provinciale Wandeldag 

 

 

           
 

 

 

 

Overzicht activiteiten. 
 

Oktober 

 

25 Fietsmiddag 

25 Afdelingsavond 

26 Schilderen, de Ludinge 

31 Oud en Nieuw  

 

November 

 

  7 Koor, de Ludinge 

  8 Fietsmiddag 

  9 Schilderen, de Ludinge 

10 Provinciale wandeldag, Ansen 

15 Afdelingsavond 

21 Koor 

22 Fietsmiddag 

23 Schilderen 

28 Oud en Nieuw 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Op 10 november organiseert de Ansen de 

wandeldag. 

 

Start vanaf 9.30 uur. 

Meer informatie ontbreekt op dit moment. 

 

Info: A. Schuiling, (050 4092211 

 

(Deelname op eigen risico) 

 

 


