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

 
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.    

 

Woensdag 11 december – Bemensing kraam Serious Request gevraagd! 

Op dinsdag 24 december rond 12.00 uur komen de DJ’s van Serious Request: The Lifeline in Vries 

aan en vertrekken rond 14.00 uur voor hun laatste etappe naar Groningen, waar de opbrengst van 

Serious Request 2019 bekend wordt gemaakt op de Ossenmarkt! De DJ’s lopen vanaf Goes naar 

Groningen voor het goede doel en stoppen op verschillende chequepoints om cheques in ontvangst te 

nemen, bijeen gebracht tijdens acties door iedereen die maar een bijdrage wil leveren. Op elk 

chequepoint, dus ook in Vries!, organiseert 3FM optredens van bekende artiesten. De opbrengst van 

Serious Request: The Lifeline is dit jaar voor het Rode Kruis om slachtoffers van mensenhandel te 

helpen. 

De organisatie van de Kerstmarkt stelt tijdens de kerstmarkt op 11 december gratis een marktkraam 

ter beschikking om fondsen te werven voor Serious Request en overwegen een grote loterij of iets 

dergelijks te organiseren. Zij hebben echter zelf geen capaciteit om deze kraam te bemensen voor de 

duur van de kerstmarkt. Als één van jullie wil helpen op 11 december, dan graag aanmelden bij 

secretaris Janneke Bakker, tel: 542670, 0622665305 of email: vrouwenvannuvries@gmail.com  

Mocht je een idee hebben voor een ludieke actie om de cheque van Vrouwen van Nu Vries te 

overhandigen tijdens Serious Request op dinsdag 24 december tussen 12.00 en 14.00 uur dan ook 

graag reactie naar de secretaris. Tijdens onze kerstavond op 16 december houden we een 

speciale inzameling voor deze actie. 

 
Maandag 16 december – Kerstavond in de 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.  

Kosten: € 7,- pp + eventueel eigen bijdrage voor speciale inzameling Serious Request. 

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! 

 

Dinsdag 17 december – workshop Kerststuk maken 
Aanvang 19.30 uur - De Pan – Vries.  

Een mooi bloemstuk voor de kerst maken onder leiding van Carla Den Uyl. Kosten: € 18,- p.p., inclusief  

al het bloemschik materiaal + consumpties € 3,-. Zelf meenemen een snoeischaar, mesje en schaar.  

Er is plaats voor 16 deelneemsters. Vol is vol. Opgave voor 10 december a.s. bij cursuscoördinator Ineke 

van Leeuwen, telefoon 0592 580463, of per email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl    
 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries 
Jubileumboek: na afloop van het jubileumfeest op 22 november is aan de aanwezige leden het 

jubileumboek overhandigd. Helaas blijkt nu dat niet alle ingestuurde recepten in het boek zijn 

opgenomen, dit is waarschijnlijk te wijten aan computerproblemen bij het secretariaat. Wij bieden 

daarvoor onze welgemeende excuses aan.  

Uiteraard ontvangen ook de overige leden het jubileumboek nog. Het jubileumboek wordt tezamen 

met de kerstkaart en het jaarprogrammaboekje 2020 door de contactvrouwen bezorgd.   
Ledenadministratie: op de oproep om de ledenadministratie voor afdeling Vries te verrichten heeft 

Yvette Roosendaal zich aangemeld. Ondertussen heeft Yvette ook al een cursus gevolgd voor de 

nieuw ingevoerde ledenadministratie.  

Ledenpas: bij het Landelijke Magazine van december zit de ledenpas ingesloten!! 

 

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

Vrouwen van Nu van december – nr. 4. Speciale aandacht vragen we voor de aquarel van ons lid 

Tietje Menninga! 

Commissie alleenstaanden – op zaterdag 14 december zijn alle alleenstaande vrouwen van harte 

welkom in Wilhelmina Zalencentrum te Beilen op de Open Dag. De ochtend wordt door hen zelf 

ingevuld en er wordt een verloting gehouden ten bate van de kas. Na de uitgebreide lunch is er een 

muzikaal programma. Aanvang: 10.00 uur. Kosten: € 35,- (koffie, thee, drankje en feestelijke lunch). 

Opgave voor 7 december bij Trijn Slomp, tel: 0599-235476; email: trijnslomp@hetnet.nl of bij Emmy 

Slagter, tel: 0592-409979; email: emmyslagter@gmail.com 

Wandelen: op donderdag 12 december wordt er gewandeld in Echten. Opgave bij Hennie Wekema, 

tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com 

 

Nieuwsbrief januari 2020, nr. 1: komt eind december 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   december aanvang locatie 

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

di 3 dec bestuursvergadering    09.30 bij Janneke Bakker 

do 5 dec spelmorgen    09.30 Onder de Linden 

vr 6 dec breimenu    09.30 bij Menke de Jonge 

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

di 10 dec bloemschikken groep II (les 3) 19.30 De Pan 

do 12 dec provinciale wandeling in Echten 09.30 vertrek in overleg 

do 12 dec Dans Internationaal    19.15 De Pan 

vr 13 dec dinnerclub eten in Wapen van Vries 18.00  Wapen van Vries 

ma 16 dec Kerstavond    19.45 Bonifatiuskerk 

di 17 dec workshop kerststuk maken  19.30  De Pan 

vr 20 dec breimenu    09.30 bij Menke de Jonge 

zo 29 dec museumclub naar Hermitage, Rijksmuseum  hele dag Vertrek in overleg 

 

datum activiteit   januari  aanvang locatie 

2 jan spelmorgen    09.30 Onder de Linden 

3 jan breimenu    09.30 bij Menke de Jonge 

   

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

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

             

 

 

 

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!      
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