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Het risico bij deelnemen aan een activiteit is altijd voor jezelf.   

 
Maandag 13 januari – bijeenkomst met Jan Wiersma + nieuwjaarsborrel 
Aanvang 19.45 uur – Café Onder de Linden 

Op de 1e bijeenkomst in januari geeft Jan Wiersma (Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke 

stand in de gemeente Staphorst) een lezing over ‘het huwelijk door de eeuwen heen’.  

De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde: het huwelijksaanzoek; de bruidsdagen vroeger 

en nu; de bruidskleding; de huwelijksvoltrekking; wittebroodsweken, vroeger en nu; vrije keuze 

partner, wel of niet? 

In de pauze toosten we met elkaar op het nieuwe jaar! 

Na de pauze sluit Jan Wiersma af met het boeiende trillerverhaal over trouwen ‘Tot de dood ons 

scheidt’.  

 
Vrijdag 7 februari – “Ladies Night” met: “Edie, It’s Never Too Late”.   
Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan te Vries 

De feestdagen liggen alweer even achter ons en dan is het weer de hoogste tijd voor een avondje 

gezellig met elkaar een leuke film kijken bij de kachel in de huiskamer van De Pan. De koffie is gezet, 

de koekjes uit de trommel, de kurk is bijna van de fles: de hoogste tijd om met Edie op avontuur te 

gaan. Zij pikt haar leven op na de dood van haar man om haar droom na te jagen in Schotland. 

Daarbij krijgt zij hulp van Jonny. Het avontuur in het mooie Schotse landschap kan beginnen.  

De Internationale Vrouwendag Ladies Night is op vrijdagavond 28 februari a.s. met “De Dirigent”. Een 

film gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Nederlandse Antonia Brico.  

Tijdens de Ladies Night van 3 april a.s., als Vries bijna 75 jaar vrijheid viert, gaan we 75 jaar terug in 

de tijd. In “Les Innocentes” gaan we met Mathilde naar het klooster.    

 

Maandag 10 februari – bijeenkomst met Reineke van Wouwe      en   
afdelingsvergadering.  
Aanvang: 19.45 uur – Café Onder de Linden 

Reineke van Wouwe, voorzitter afdeling Terneuzen, vindt het heel leuk om naar Vries te komen om 

over haar boek ‘De Melksalon’ te vertellen. Na afloop biedt zij haar boek aan voor de speciale 

Vrouwen van Nu prijs van € 20,- in plaats van € 24,95. 

Na de pauze houden we onze jaarlijkse afdelingsvergadering. 

 

Oproep:  
Wie van de leden heeft nog ‘materiaal’ in bezit van onze afdeling, zoals kniepertjes ijzers, badges 

etc.? 

Graag met spoed aan onze secretaris een en ander doorgeven! 

Na inventarisatie gaat het bestuur beslissen wat er met de ‘materialen’ gaat gebeuren. 

 

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

- afdelingsvergadering: wordt gehouden op maandag 10 februari a.s. Het bestuur hoopt dat er zich 

nog voor de afdelingsvergadering een paar leden aanmelden als bestuurslid. Tot nu toe heeft er zich 

nog maar één lid aangemeld. Bel de huidige voorzitter Janneke Bakker (tel 542670) als we je 

naam/jullie namen kunnen noemen.  

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

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

- contributie 2020: wordt eind januari via incasso van je bankrekening afgeschreven.  

De ledenraad heeft de contributie voor 2020 vastgesteld op € 53,50.  

Van dit bedrag gaat 52% = € 27,80 naar de afdelingskas van Vries, 14,4% = € 7,70 naar de 

provinciale kas en 33,6% = € 18,- naar de landelijke kas.  

- jaarprogramma 2020: helaas zijn er ook in dit jaarprogramma typefouten geslopen en wel op blz. 

6, wo 13 feb. = ma 10 feb.; blz. 7 ma 17 dec. = ma 14 dec. en blz. 8 ma 15 dec = di 15 dec. 

Sommige data zijn ondertussen in enkele jaarprogramma’s al wel aangepast. 

 

http://www.vrouwenvannu.nl/vries
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


 

- ledenbestand: met ingang van 1 januari telt afdeling Vries 152 leden en 7 gastleden. Per 1 januari 

hebben Ina van der Tuin; Geesje Hingstman; Lily Lunenborg en Hanny Visser het lidmaatschap 

opgezegd.  

- museumclub: Vrouwen van Nu Vries heeft sinds 22 september 2008 een museumclub. Aanleiding 

hiervoor was een zeer geslaagd bezoek aan de expositie “Het Terra Cotta Leger” in april 2008 in het 

Drents Museum. We begonnen in 2008 met een 20tal leden en zijn ondertussen gegroeid naar rond 

de 60. Leden en gastleden van Vrouwen van Nu Vries kunnen (gratis) lid worden van de Museumclub 

en mee op pad gaan. Wil je informatie neem dan contact op met Jopie van Dalen (0592-541449) of 

Janny Roggen (06-20307033).   

- nieuwsbrief februari 2020, nr. 02: komt eind januari in de mailbox of in de brievenbus. 

 

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor de katern in het Magazine Vrouwen 

van Nu van december 2019 – nr. 4.  

- Vrouwendag: ‘Verbinden en versterken’ op 7 maart in Ruinen, opgave voor 15 januari 

- wandelen: op donderdag 9 januari is de nieuwjaarswandeldag in Pesse. Ontvangst vanaf 9.30 tot 

10.00 uur, afstanden van 8 en 12 km. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail 

jenhwekema@gmail.com 

 

Activiteitenagenda Landelijk Bestuur:  

- Jaarthema: Vier je successen, het is een feest waard. 

- Vrouwenweekevent 6 maart: rondom Internationale Vrouwendag vindt het jaarlijkse 

Vrouwenweekevent plaats in Utrecht. Vanaf 9 januari staat het programma op de site en start de 

ticketverkoop en kun je stemmen op jouw favoriete verschilmaker.  

- Vrouwen van Nu Dag: 8 oktober in theater Orpheus in Apeldoorn 

 

 

De agenda van Vries: 

Nordic walking: iedere maandag om 13.00 uur vanaf de rotonde Eikenlaan; op woensdag om 10 

uur, locatie in overleg (tel. 543061). Koor: voor repetities optreden voor Vrouwen van Nu op 

dinsdagmiddag om 13.30 uur in café Onder de Linden.   

 

datum activiteit   januari    Aanvang Locatie 

di  7  cursus bloemschikken groep 1 (les 4)  19:30  De Pan  

di  7  bestuursvergadering     09:30  bij Marlène Voors 

wo 8  nieuwjaarsvisite besturen afd. platform Tynaarlo 20:00  Oudemolen 

do 9   spelmorgen      09:30  Onder de Linden 

do 9  wandelen in Pesse      09:30  vertrek in overleg 

do 9  dans internationaal      19:15  De Pan  

vr  10  breimenu      09.30  bij Menke de Jonge 

ma 13  bijeenkomst: Jan Wiersma + Nieuwjaars- 19:45  Onder de Linden 

  borrel         

di  14   cursus bloemschikken groep 2 (les 4)  19:30  De Pan  

vr 17  museumclub naar “Barbizon van het Noorden” 11.00   Drents Museum 

do 23  dans internationaal     19:15  De Pan 

vr 24  breimenu      09.30  bij Menke de Jonge 

do 30  kegelen      13:30  Wapen van Vries 

 

datum activiteit   februari    Aanvang Locatie 

za 1 museumclub naar Delfts Museum   dag  vertrek in overleg 

 

 

Wij wensen iedereen een goed en gezond 2020! 

       

 

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

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