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

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

Let op: in verband met voorbereiding gaat de zaal pas om 15.45 uur open! Inloop en betalen kan 

vanaf 15.30 uur, daarna moet je tot 15.45 uur in het café blijven. 

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 Linden 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! 

 

Vrijdag 6 december – Ladies Night met The Christmas Pageant  
Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan - Vries 

Binnen is het lekker warm. De koffie, de pepernoten en kerstkransjes staan op tafel. Dan is het weer 

tijd voor een avondje met elkaar gezellig een kerstfilmpje kijken. Deze keer naar “The Christmas 

Pageant”. Een veeleisende Broadway regisseuse wordt ontslagen uit elke baan. Waardoor zij geen 

andere keuze heeft dan een simpel kerstspel te regisseren. Ze ziet dat na een poosje niet meer zitten 

en wil er mee ophouden. Maar op dat moment komen een paar inwoners in actie.  

Het filmjaar 2020 begint op vrijdagavond 7 februari om 19.45 uur met de film “Edie, It’s Never Too 

Late”. Noteer ook maar alvast de overige Ladies Night data op de kalender van 2020. Dat zijn de 

vrijdagavonden 28 februari (in het kader van internationale vrouwendag), 3 april, 5 juni, 2 oktober en 

4 december.    

 

Maandag 16 december – Kerstavond met Mannenkoor Vries en Krzysztof Groen 
Aanvang: 19.45 uur - Bonifatiuskerk 

In het jaarprogrammaboekje 2019 staat vermeld dat Bertha Jager voor ons komt optreden, dit 

optreden gaat in overleg met de projectgroep, die de samenstelling van het jaarprogramma 2019 

voor hun rekening hebben genomen, niet door. Gelukkig hebben we het Mannenkoor Vries en  

Krzysztof Groen bereid gevonden om op onze kerstavond op te treden! Uiteraard gaan we ook weer 

gezamenlijk bekende kerstliederen zingen. 

Opgave: Aangezien we de kerk net als twee jaar geleden gezellig willen inrichten met tafels etc. 

dienen jullie je ook voor deze Kerstavond op te geven, dit kan tot 10 december, 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   
Bruisende Kern Vries: Op 7 maart 2018 heeft het eerste rondetafelgesprek met de gemeente en 

afvaardigingen van De Boermarke, Historische Vereniging Oud Vries, Volksvermaken Vries, V.O.V., 

Vries.nu en Vrouwen van Nu Vries plaatsgevonden. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor 

het verfraaien van de dorpskern Vries en daarvoor werden deze verenigingen gevraagd om ideeën 

aan te dragen. Onze vereniging heeft toen een ‘Jeu de Boule’ baan voorgesteld op de Brink, om de 

Brink wat leefbaarder te maken. Afgelopen week heeft het college goedkeuring verleend aan ons 

voorstel en ook aan het voorstel van De Boermarke ‘knotten van alle bomen op de Brink’, dit wordt 

uitgebreid met de bomen bij de Bonifatiuskerk. Daarnaast heeft het college gekozen voor permanent 

aanlichten van de kerk en de kerktoren. Dit naar aanleiding van het geslaagde evenement 

Tweiduuster in Vries waarbij de Bonifatiuskerk ook aangelicht was. De plannen moeten nu verder in 

overleg worden uitgewerkt. 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


 

Ook is voorgesteld om een ‘dorpsraad’ in te stellen die boven alle belanghebbende partijen zou 

kunnen staan. Deze ‘dorpsraad’ zou kunnen bestaan uit bijvoorbeeld 3 of 5 personen die 

onafhankelijk worden gekozen of uit vertegenwoordigers van de belanghebbende partijen. De 

gemeente ondersteunt het idee van een dorpsraad. Ook dit idee moet nog verder uitgewerkt worden. 

Nieuwe leden: als nieuw lid heeft Tineke Huiting zich aangemeld per 1 november en als gastlid 

Marjan ter Weele, beide dames hebben zich voor de interessegroep Dans Internationaal opgegeven. 

Marjan en Tineke van harte welkom bij afdeling Vries, we hopen dat jullie je ook bij onze afdeling 

gauw thuis voelen en dat we jullie niet alleen bij Dans Internationaal zien, maar ook bij onze overige 

activiteiten en bijeenkomsten. 

Vervoer naar bijeenkomsten: hierbij willen wij de leden, die graag een bijeenkomst bij willen 

wonen, maar niet met eigen vervoer kunnen komen er nogmaals op wijzen dat zij voor vervoer 

contact met hun contactvrouw op kunnen nemen.  

 

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

Vrouwen van Nu van september – nr. 3. 

Kerst-Inn: op donderdagmiddag 12 december in De Voorhof te Westerbork, aanvang 13.30 – 16.30 

uur. Met optreden van verschillende zangkoren van Vrouwen van Nu in Drenthe, ook het koor van 

Vrouwen van Nu Vries treedt hier op! Als het je leuk lijkt om de Kerst-Inn bij te wonen dan moet je je 

voor 15 november opgeven bij Alberta Bartelds, telefoon 0591-301415 of per email 

alberta.bartelds@planet.nl. Kosten: entree, koffie/thee met iets lekkers € 7,50 p.p. 

Wandelen: op donderdag 14 november wordt er gewandeld in Havelte. Opgave bij Hennie Wekema, 

tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com 

 

 

Nieuwsbrief december 2019, nr. 11: komt eind november 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   november   aanvang locatie 

vr 1 nov breimenu    09.30 bij Menke De Jonge 

di 5 nov bloemschikken groep I (les 2) 19.30 De Pan 

do 7 nov spelmorgen    09.30 Onder de Linden 

ma 11 nov overleg Platform Tynaarlo  09.30 Yde de Punt 

di 12 nov bestuursvergadering    09.30 bij Janny Zuiderveen 

di 12 nov bloemschikken groep II (les 2) 19.30  De Pan 

do 14 nov provinciale wandeling in Havelte 09.30 vertrek in overleg 

do 14 nov  dans internationaal    19.15 De Pan 

vr 15 nov  museumclub naar ‘Mondo Mendini” 10.00 Groninger Museum 

za 16 nov workshop Bollenmand vullen bij Van Oostwaard 09.30 Zuidbroek 

vr 22 nov  breimenu    09.30 bij Menke de Jonge 

vr 22 nov High Tea met Musical Anders 16.00 Onder de Linden 

do 28 nov kegelen    13.30 Wapen van Vries 

do 28 nov dans internationaal    19.15 De Pan 

 

datum activiteit   december aanvang locatie 

di 3 dec bloemschikken groep I (les 3) 19.30 De Pan 

di 3 dec bestuursvergadering    19.30 bij Janneke Bakker 

vr 6 dec breimenu    09.30 bij Menke de Jonge 

do 5 dec spelmorgen    09.30 Onder de Linden 

vr 6 dec Ladies Night: film The Christmas Pageant  19.45 De Pan 

   

                     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     
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