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

 
Rabo Club Support – stem op Vrouwen van Nu Vries!! 
Om de kosten van ons jubileumprogramma een beetje binnen de perken te houden heeft Vrouwen 

van Nu Vries zich aangemeld voor Rabo Club Support. Alle leden van Rabobank Assen en Noord-

Drenthe ontvangen in de loop van september per post een unieke code waarmee ze kunnen 

stemmen. Van vrijdag 27 september t/m vrijdag 11 oktober is de stemperiode en kun je je stem 

uitbrengen op een vereniging en/of stichting die je een warm hart toe draagt. Ieder lid ontvangt vijf 

stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. 

Daarom hierbij de oproep om allemaal twee stemmen op Vrouwen van Nu Vries uit te brengen! Mocht 

je lid zijn van Rabobank Assen en Noord-Drenthe, maar niet in het bezit van een computer, neem dan 

contact op met een van onze bestuursleden, zij helpen je graag met het uitbrengen van je stemmen. 

Is alleen je partner lid van Rabobank Assen en Noord-Drenthe vraag dan je partner om twee 

stemmen op onze vereniging uit te brengen. 

   

Vrijdag 4 oktober – “Ladies Night” met: ”A United Kingdom” 
Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan - Vries 

De koffie en de koekjes staan weer klaar en de gordijnen zijn dicht. De drankjes staan koud en de 

bitterballen zijn gekocht. De herfst begint en dan is het weer tijd voor een gezellig avondje met 

elkaar filmpie kijken. Deze keer naar “A United Kingdom”. Deze meeslepende biografische film uit 

2016 vertelt het verhaal van Seretse Khama, prins van het koninkrijk Botswana. Als hij kort na de 

Tweede Wereldoorlog tijdens zijn studie in Londen verliefd wordt ontstaan er problemen.  

Op vrijdagavond 6 december staat de gezellige en leuke kerstfilm “The Christmas Pageant” op het 

programma.  

Het filmjaar 2020 beginnen we op vrijdagavond 7 februari met de film “Edie, It’s Never Too Late”. 

 
Woensdag 16 oktober – PUB QUIZ 
Aanvang: 19.45 uur – café “Onder de Linden” 

Gezien het succes van vorig jaar wordt er opnieuw een pub quiz georganiseerd. Laat je verrassen en 

doe samen mee. Het geeft ontspanning en veel plezier. Gea Hazenberg en Fenny Geerts hebben 

leuke en niet te moeilijke vragen bedacht. Dus gewoon komen!! 

 
Dinsdag 29 oktober – Theemiddag – Mantelzorg 
Aanvang: 14.00 uur – café Onder de Linden 

Tijdens deze theemiddag wordt door een medewerkster van Trias alles over ‘mantelzorg’ verteld. 

Kosten voor deze middag: € 5,-.  
 

Vrijdag 22 november – jubileumfeest High Tea met Musical Anders 
Aanvang: 16.00 uur – café Onder de Linden 

Op 21 november 2019 bestaat Vrouwen van Nu Vries 90 jaar! Om dit te vieren hebben we een High 

Tea voor de leden georganiseerd met medewerking van Musical Anders op 22 november, aangezien 

Café Onder de Linde op 21 november niet beschikbaar is. In verband met inkoop en opstelling tafels 

dienen jullie je ook voor dit jubileumfeest op te geven. Kosten: van de leden vragen we een bijdrage 

van € 10,- p.p., de overige kosten worden uit de kas van Vrouwen van Nu Vries betaald. 

Na afloop van het jubileumfeest wordt het jubileumgeschenk uitgereikt! 

Opgave: voor 15 november bij secretaris Janneke Bakker per telefoon (0592)542670 

(antwoordapparaat inspreken is prima), per mobiel 06 22665305 of per email 

vrouwenvannuvries@gmail.com. Je aanmelding wordt altijd bevestigd of per telefoon of per email! 

 

Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries   
Bollenmand vullen op 16 november 9.30 uur in Zuidbroek: Ook dit jaar hebben we deze 

workshop weer in het jaarprogramma opgenomen en voor 16 november al 10 plaatsen gereserveerd. 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Kosten: € 32,50, inclusief koffie/thee, neem je de mand van vorige keer mee dan krijg je € 2,50 

korting. Kosten vervoer afhankelijk van aantal deelnemers.  

Opgave: zo snel mogelijk bij Ineke van Leeuwen – als er meer dan 10 aanmeldingen komen kunnen 

we nu nog extra plaatsen reserveren - telefoon 580463 of per email:wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

Lief en leed: helaas komen we er nog steeds achter dat niet aan de coördinator lief en leed – Jopie 

van Dalen – of aan de contactvrouw wordt doorgegeven wanneer één van onze leden ziek is, een 

operatie heeft ondergaan etc. 

Nogmaals willen wij jullie er attent op maken om dit toch vooral door te geven zodat we tijdig een 

opkikkertje kunnen sturen of de contactvrouw een bezoekje laten brengen. Het is heel vervelend om 

achteraf te horen dat een lid geopereerd is en dat er van Vrouwen van Nu Vries geen enkele aandacht 

aan geschonken is. We horen het liever meerdere keren dan helemaal niet!!  

Nieuwe leden: Afke van der Meulen heeft zich op de bijeenkomst op 18 september als nieuw lid 

ingeschreven. Op de feestavond op 25 september was Joke Damm voor het eerst aanwezig en na de 

feestavond heeft Geesje Ubels zich als gastlid aangemeld. Afke, Joke en Geesje van harte welkom bij 

onze vereniging en we hopen dat jullie je gauw thuis zullen voelen bij Vrouwen van Nu Vries.  

 

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

Vrouwen van Nu van september – nr. 3. 

Agrarische Dagen: dinsdag 8 oktober gaan 32 leden van afdeling Vries naar de agrarische dag die 

deze keer is georganiseerd door afdeling Donderen Bunne Winde. 

Alleenstaanden: op zaterdag 19 oktober wordt er weer een ontmoetingsdag georganiseerd door de 

commissie alleenstaanden in het Wilhelmina Zalencentrum te Beilen. Aanvang: 10.00 uur   

Vrouwenbeurs is op donderdag 10 oktober in Alphen aan de Rijn. Vier leden van afdeling Vries gaan 

hier met de gratis bus, beschikbaar gesteld door het provinciaal bestuur Drenthe, naar toe. 

Wandelen: op donderdag 17 oktober wordt er gewandeld in Borger. Opgave bij Hennie Wekema, tel 

0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com 

 

Nieuwsbrief november 2019, nr. 10: komt eind oktober in de mailbox of in de brievenbus. 

 

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 Vries op 

donderdagmiddag om 13.30 uur in café Onder de Linden.   

 

datum activiteit   oktober   aanvang locatie 

di 1 okt bloemschikken groep I    19.30 De Pan 

do 3 okt spelmorgen    09.30 Onder de Linden 

do 3 okt dans international    19.15 De Pan 

vr 4 okt breimenu    09.30 bij Menke thuis 

di 8 okt Agrarische Dag    hele dag Donderen Bunne Winde 

di 8 okt bloemschikken groep II    19.30  De Pan 

do 10 okt Vrouwenbeurs in Alphen aan den Rijn hele dag vertrek in overleg 

di 15 okt Evaluatie koffietafelgesprekken     

 alle contactvrouwen met bestuursleden 19.45 De Pan 

wo 16 okt Pub Quiz    19.45 Onder de Linden 

do 17 okt wandelen in Borger    09.30 vertrek in overleg 

do 17 okt dans international    19.15 De Pan 

vr 18 okt breimenu    09.30 bij Menke thuis 

vr 18 okt dinnerclub eten in Eethuis voor Allen Zuidlaren 18.00 vervoer in overleg 

za 26 okt museumclub naar Scheveningen hele dag vertrek in overleg 

di 29 okt Theemiddag: Mantelzorg Stichting Trias 14.00 Onder de Linden 

do 31 okt kegelen    13.30 Wapen van Vries 

 

datum activiteit    aanvang locatie 

22 nov High Tea met Musical Anders 16.00 Onder de Linden 

16 dec Kerstavond    19.45 Bonifatiuskerk 

   

                     Laten we samen van 2019 een schitterend jubileumjaar maken. 

 

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

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

             

 

mailto:jenhwekema@gmail.com

