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

Vrijdagavond 15 oktober – “LadiesNight” met “Frida”. 
Aanvang 19.45 uur – De Pan – Vries. Eindelijk kan het weer: een avondje gezellig met elkaar film 

kijken met een drankje en hapje in de huiskamer van De Pan. Vrijdagavond 15 oktober a.s. een film 

die aansluit bij de tentoonstelling “Viva la Frida! – Life and art of Frida Kahlo” die Koningin Máxima 7 

oktober a.s. opent in het Drents Museum. De film “Frida” (Oscar winnaar 2003) laat het bewogen en 

indrukwekkende levensverhaal zien van Frida Kahlo. De koffie, thee, koekjes, borrel en bitterballen 

ontbreken ook deze LadiesNight niet.   

Dit jaar staan (ijs, weder en Corona dienende) nog 2 LadiesNights op het programma: vrijdag 12 

november en vrijdag 3 december 2021.  

 
Theemiddag – donderdag 28 oktober  
Let op: datum verschoven in verband met beschikbaarheid zaal! 

Aanvang: 14.00 uur – Grand Café Onder de Linden 

Eindelijk maar toch kunnen we elkaar weer ontmoeten en bijpraten. Daarom maken we er met elkaar 

een gezellige theemiddag van (uiteraard met iets lekkers erbij) en nodigen we geen gasten uit.  

Als het je leuk lijkt om een verhaal of gedicht voor te dragen meld dit dan even bij Janneke Bakker, 

telefoon 0592 542670 (inspreken op antwoordapparaat mag, dan word je teruggebeld). 

Helaas alleen toegang voor leden met QR-code (vaccinatieformulier tonen is ook prima) of 

een toegangstest. Omdat we te gast zijn in een horeca gelegenheid gelden de landelijke 

regels. 

 

Rabo ClubSupport – stem op Vrouwen van Nu Vries!! 
Om de kosten van de kerstavond een beetje binnen de perken te houden heeft Vrouwen van Nu Vries 

zich aangemeld voor Rabo ClubSupport. Alle leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe ontvangen 

binnenkort per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Vanaf 4 tot 25 oktober kun jij je 

stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging via de Rabo App. Ga naar het overzicht van 

deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar!  

Daarom hierbij de oproep om allemaal ook op Vrouwen van Nu Vries je stem 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 een 

stem op Vrouwen van Nu Vries uit te brengen. 

 
Workshop “Bollenmand vullen” - 25 november  
Aanvang: 9.30 uur bij VOF Van Oostwaard in Zuidbroek  

Voor dit jaar hebben we de workshop ‘bollenmand vullen’ weer kunnen plannen. Kosten: € 37,50 

(rieten mand) € 35,- (kunststof mand) neem je de mand van vorige keer mee dan is de prijs € 32,50. 

Prijs is inclusief ca 130 bloembollen, potgrond, vijf viooltjes, label met daarop verzorgingstips, 

koffie/thee, uitleg en begeleiding. 

Kosten vervoer afhankelijk van aantal deelnemers.  

Opgave: voor 10 november bij Ineke van Leeuwen – telefoon 580463 of per email: 

wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

 
Mededelingen:          zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries  

-  Bloemschikcursus 2021-2022: We starten zoals gebruikelijk niet in oktober, maar in november. 

 Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt dit gehouden in 1 of 2 groepen. 

Data 1e groep: dinsdagavond 2 november, 7 december, 11 januari, 1 februari en 8 maart. 

Eventuele data 2e groep: 9 november, 14 december, 18 januari, 8 februari en 15 maart. 

Kosten overhead: eenmalig, afhankelijk van het aantal deelnemers. Kosten per avond € 15,- voor 

materiaal + kosten koffie/thee. Opgave voor 25 oktober bij Ineke van Leeuwen, tel 580463 of 

email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl. Afhaken na 25 oktober dan wel verplicht de overhead betalen! 

 

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


- Contributie 2022: nog niet alle leden hebben toestemming gegeven om hun 

bankrekeningnummer in de portal te zetten, zodat de betaling van de contributie 2022 weer via 

incasso kan lopen. Zou fijn zijn als alle leden hiervoor toestemming geven, om problemen met zelf 

betalen en zoekraken van rekeningen te voorkomen. Ga je akkoord geef dit dan door aan 

secretaris Janneke Bakker, tel 0592 542670 of per e-mail vrouwenvannuvries@gmail.com. 

- Platformactiviteit: dit jaar zou afdeling Yde-de Punt de platformactiviteit organiseren op 

vrijdagavond 22 oktober. Echter in verband met de onzekere situatie rondom het Corona-virus 

heeft het bestuur moeten besluiten om dit te annuleren. Het bestuur hoopt dat in de toekomst 

deze activiteiten weer onder normale omstandigheden door kunnen gaan.  

- Nieuw lid: per 15 september heeft Trienke Bijsma-Huizinga zich als nieuw lid aangemeld.  

Trienke van harte welkom bij onze vereniging en we hopen dat je je gauw thuis zult voelen bij 

Vrouwen van Nu Vries. 

-  nieuwsbrief november 2021, nr. 11: komt eind oktober in de mailbox of in de brievenbus. 

 

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

Vrouwen van Nu van mei – nr. 2. 

-  Commissie alleenstaanden organiseert op zaterdag 16 oktober een gezellige ontmoetingsdag 

van 10.00 tot ca 16.00 uur in Café-Restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 11 te Grolloo.  

 Kosten € 30,- incl koffie/thee + koek, consumptie en een uitgebreide lunch. Het bedrag voor 10 

oktober overmaken op bankrekeningnummer NL68 RABO 0116 5460 77 t.n.v. Vrouwen van Nu 

Commissie Alleenstaanden (onder vermelding van activiteit en naam). 

 Opgave voor 10 oktober bij Trijn Slomp tel 0599-235476 of Emmy Slager tel 0592-409979 

-  Provinciale wandeling – de provinciale wandeling gaat weer van start en wel op 14 oktober a.s. 

te Pesse. Opgave uiterlijk 6 oktober 20.00 uur bij Hennie Wekema tel 0592- 542979, mail 

jenhwekema@gmail.com 

 

Activiteitenagenda Landelijk Bureau: Jubileumfeestdag 12 oktober a.s. 

Van afdeling Vries hebben 9 leden een ticket gekocht en gaan met de bus geregeld door Vrouwen van 

Nu Drenthe naar Apeldoorn.  

 

 

De agenda van Vries: 

Nordic walking: iedere maandag om 13.00 uur vanaf de rotonde Eikenlaan; op woensdag om 10.00 

uur, locatie in overleg. Koor Vocaal Vries: start 7 september voor repetities optreden voor Vrouwen 

van Nu Vries (op Kerstavond) iedere dinsdagmiddag om 13.30 uur in Grand Café Onder de Linden.   

 

datum activiteit   oktober  aanvang locatie 

vr 1 Breimenu (start)    09.30 bij Menke thuis 

vr 1 Dinnerclub (start)     18.00 Café Centraal Tynaarlo 

ma 4  Bestuursvergadering    10.30 bij Olga thuis 

do 7 Dans Internationaal (start) 19.15 De Pan 

di 12 Jubileumdag in Theater Orpheus hele dag Apeldoorn 

do 14 Provinciale wandeling in Pesse 09.30 vertrek in overleg 

vr 15 Breimenu    09.30 Bij Menke thuis 

vr 15 LadiesNight    19.45 De Pan 

do 21 Dans Internationaal    19.15 De Pan   

do 28 Gezellige theemiddag  14.00 Onder de Linden 

 

 

Noteer alvast de volgende bijeenkomsten in je agenda: 

- maandag 15 november – Pub Quiz met Gea Hazenberg (nieuwsbrief november) 

- maandag 20 december – Kerstavond (nadere uitleg volgt in nieuwsbrief van november)   

 

 

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

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