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Deze keer een heel andere nieuwsbrief dan jullie gewend zijn. 

 

In december 2019 begon de opmars van het coronavirus in de regio Wuhan in China. 

Intussen is het virus zeer snel en op grote schaal verspreid over de wereld. Ook in de gemeente 

Tynaarlo zijn er al mensen positief bevonden. 

 

Hierbij wil het bestuur jullie een hart onder de riem steken in deze bijzondere periode waarin we nu 

verkeren. Het is soms even improviseren, maar het is niet anders. Gezondheid is ons grootste goed, 

dus zorg ervoor dat je je aan de maatregelen houdt die door het kabinet zijn vastgesteld. 

 

Helaas kunnen nu ook de bezoeken van de contactvrouwen aan hun leden even niet doorgaan. 

Vandaar dat jullie de nieuwsbrief deze keer in de brievenbus aantreffen. 

Mochten we je kunnen helpen met het een of ander laat het ons of je contactvrouw dan weten. 

 

Houd elkaar in de gaten en we slaan ons er samen door heen. Dat kunnen we! 

 

We hebben contact gezocht met de winkels in Vries of boodschappen bezorgd kunnen worden en of 

we dat in onze nieuwsbrief mochten vermelden. De winkeliers reageerden hier allemaal enthousiast 

op. Voor het geval jullie nu liever niet meer zelf naar de winkels gaan om boodschappen te doen 

staan onderstaand de telefoonnummers van de winkels in Vries die willen bezorgen of een één op één 

afspraak gemaakt kan worden (0592):  

COOP    542 240 

Bibliotheek   088 012 82 75 

Bloemenboetiek Cinsu 542 221 

Brink 10   541 893 

De Roemer   542 911 

Drogisterij Dekker  541 303 

Autobedrijf Hazenberg 541 212, bellen voor afspraak 

Het Koetshuis   542 982 

Kluswijs Tynaarlo  541 714 

Ontluikend Groen  543 056  

Plaza De Halte  541 605 

Slagerij Zielstra  542 298 

Slot Optiek   544 393, bellen voor één op één afspraak 

Takens    088 540 54 01 of 06 383 148 88, bellen voor één op één afspraak 

Uitgekookt   085 040 60 65 

Vijfschaft Catering  544 791 

Welkoop   541 234 

 

Uitnodiging provinciale agrarische dag 2020:  
“Kom de agrarische excursiedagen vieren. Rondom Rolde”. 
Datum: voorkeursdatum dinsdag 29 september 2020, reservedatum maandag 5 oktober 2020. 

Start: om 9.00 uur met koffie in Grand-Café Hofsteenge in Rolde, daar ook de lunch en rond 16.30 

uur de afsluiting.  

Programma: bezoeken aan “de Kruidenwei”, een biologische geitenhouderij en kaasmakerij, hier is 

ook de imker van imkerij “Bij de hunebedden” aanwezig; aan “Zorgboerderij Balloohoeve”; aan 

“Tuincentrum Vreugdenhil” en aan “Herinneringscentrum Kamp Westerbork”.  

Kosten: € 38,--  p.p. Vervoer: zo mogelijk per bus van Vries naar Rolde.  

Aanmelding voor 15 juni a.s.: (alleen als je de beide data kunt!!)  

bij agrarisch coördinator Janny Roggen, jannyroggen@xs4all.nl , 06-20307033. Bij geen gehoor: 

Jopie van Dalen, jopievandalen@kpnmail.nl 0592-541449. Geen voicemail inspreken!  

Heb je een speciaal dieet dan dit gelijk met je aanmelding doorgeven.  

In de loop van juli krijg je bericht of en zo ja op welke van de 2 data wij in Rolde verwacht worden. 

Eind juli wordt dan via automatische incasso het deelnemersbedrag van € 38,--  geïnd.  
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Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries   
- bestuur: verheugd kunnen we melden dat Olga Klompstra zich heeft aangemeld als aspirant-

bestuurslid.  

Tijdens de bestuursvergadering op 4 maart zijn de functies en taken onder de bestuursleden 

verdeeld: 

Secretaris, voorzitter en 2e penningmeester: Janneke Bakker 

2e secretaris: Marlène Voors van Santen 

Penningmeester: Janny Zuiderveen 

Verslaglegging bijeenkomsten: Annie Kaput 

Lijsten bijhouden: Olga Klompstra 

Ook gaan Annie en Olga samen met het archief aan de slag. Ze gaan eerst bij Historische Vereniging 

kijken wat daar is gearchiveerd en vervolgens samen bij Janneke thuis een en ander sorteren en 

archiveren. Daar zit nu alles nog in koffers, manden en dozen gestopt. 

 

- centrale contributie inning: het provinciaal bestuur Drenthe heeft van het Landelijk Bestuur een 

brief ontvangen waarin vermeld is dat besloten is dat de provincie Drenthe in 2021 mee kan doen 

met de centrale contributie inning.  

Bij één van de volgende nieuwsbrieven ontvangt ieder lid een formulier waarop je aan dient te geven 

of je wel of niet akkoord gaat met vermelding van je bankrekeningnummer in de portal (het landelijk 

ledenadministratie systeem). Met bijgevoegd alle nadere informatie. 

 

- lief & leed: ben je ervan op de hoogte dat een van onze leden ziek is, een ongelukje heeft gehad of 

geopereerd is of moet worden? Of besmet is geraakt door het coronavirus! Geef dit dan door aan 

onze coördinator Jopie van Dalen, telefoon (0592) 541449, Jopie geeft dit dan door aan het 

secretariaat en de contactvrouw.  

 

- nieuwsbrief mei 2020, nr. 05: komt eind april in de mailbox of in de brievenbus. 

 

 

Voorlopig worden alle activiteiten van de interessegroepen, de bijeenkomsten, excursies en 

workshops etc. conform de landelijke richtlijnen tot 1 juni afgelast.   

 

Agenda met afgelaste activiteiten, bijeenkomsten etc. in april: 

do 2 : spelmorgen     

do 2, 16 en 30 : Dans Internationaal      

vr 3 en 17 : breimenu  

vr 3 : Ladies Night 

zo 5 : gezellige middag alleenstaanden in Hoogeveen 

di 7 : tuinclub naar De Luie Tuinman in Ruinen 

di 7 : workshop Paasstuk maken     

di 7 en wo 8 : expositie handwerken en textiele werkvormen in Meursinge Westerbork    

do 9 : provinciale wandeling in Ruinerwold 

do 9 : generale repetitie toneelclub 

vr 10 : museumclub naar museum Voorlinden in Wassenaar     

wo 15 : bijeenkomst met éénakter toneelclub en “Ik en mijn broer” 

do 16 en di 21 : dansdagen commissie cultuur Drenthe in Ruinerwold 

vr 17 : dinnerclub naar Huys van Bunne 

di 21 : contactavond bestuur met contactvrouwen en coördinatoren 

do 30 : kegelen 

+ nordic walking en repetities koor 

 

 

 

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

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