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Vanwege de persconferentie vorige week en de nieuwe maatregelen ontvangen jullie deze 

nieuwsbrief later dan gewoonlijk. 

 

Vanaf 6 november gelden de nieuwe corona-maatregelen dat betekent voor alle 

bijeenkomsten alleen toegang voor leden met QR-code of een toegangstest!! 

Vaccinatiebewijzen gelden dus niet meer! Alleen QR-code. 

Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent! 

 

Heb je geen smartphone en geen DigiD? Dan kun je de code telefonisch aanvragen:  

Bel 0800-1351 of 088-1421. Houd je Burger Service Nummer (BSN) bij de hand.  

Deze optie is alleen beschikbaar als je gevaccineerd bent.  

 

 

Vrijdagavond 12 november – “LadiesNight” met “Ema”       
Aanvang 19.45 uur – De Pan – Vries.  

Eindelijk konden we met elkaar weer een avondje film kijken op 15 oktober jl. na maar liefst 8 door 

Corona gemiste LadiesNights. Met 23 vrouwen keken we zo geboeid naar de film “Frida” dat we de 

koffie en bitterballen koud lieten worden.  

Vrijdagavond 12 november is er al weer een filmavond in de gezellige huiskamer van De Pan. Deze 

keer de film “Ema” die zich afspeelt in Valparaiso (Chili). Ema danst er in het dansgezelschap van 

haar man Gaston. Na een schokkende gebeurtenis wordt hun huwelijk zwaar op de proef gesteld. 

Schuld, liefde en verlangen komen samen in deze film. De koffie, thee, koekjes, borrel en bitterballen 

ontbreken ook deze LadiesNight niet.   
LadiesNight: data 2022 

De data voor de LadiesNights 2022 zijn vastgelegd. Ook komend jaar brandt de kachel in de 

huiskamer van De Pan weer voor ons. Alle films liggen al in de kast. Rest voor dit moment nog dat 

jullie de data in de agenda opnemen. We beginnen ook in 2022 weer om 19.45 uur op de volgende 

vrijdagavonden: 14 januari; 11 februari; 4 maart; 8 april; 13 mei; 10 juni; 8 juli; 9 september; 7 

oktober; 11 november en 9 december.   

 
Maandag 15 november – Pub Quiz door Gea Hazenberg 
Aanvang: 19.45 uur – Grand Café Onder de Linden 

In 2018 werd door onze interessegroep Breimenu als ééndagsbestuur onder leiding van Gea 

Hazenberg de Pub Quiz geïntroduceerd. Dat was zo’n succes dat we voor 2019 Gea weer gevraagd 

hebben om een pub quiz te organiseren. Ook in 2019 is het zo goed bevallen door alle aanwezige 

leden dat we Gea gevraagd hebben hier een jaarlijkse bijeenkomst van te maken.  

Let op: de eigen bijdrage is vanaf nu € 8,- p.p. per bijeenkomst, in de 2e pauze aan de 

penningmeester te betalen. 

  

Workshop “Bollenmand vullen” - 25 november geannuleerd door VOF van 
Oostwaard in Zuidbroek in verband met de nieuwe corona-maatregelen 

De leden die zich voor de workshop ‘bollenmand vullen’ hadden aangemeld hebben van Ineke van 

Leeuwen een mail ontvangen en kunnen opgeven of ze nu een “doe-het-zelf-pakket” willen hebben.  

Samen met Janneke Bakker gaat Ineke de pakketten met eventuele manden op 25 november halen 

en worden dan bij de leden thuisbezorgd. 

 

Vrijdagavond 3 december – “LadiesNight” met “The Christmas Candle” 
Aanvang 19.45 uur – De Pan – Vries.  

Alweer de laatste “LadiesNight” van 2021. Ook dit jaar weer een film die aansluit bij de donkere maar 

oh zo gezellige winterse decembermaand: “The Christmas Candle”. Geheel in de stijl van Charles 

Dickens en met een wel heel bijzondere dorpsbewoner.  

 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Kerstavond 20 december  
Door de onzekere toekomst in verband met de toename van het aantal besmettingen en 

coronapatiënten gaat onze kerstavond op 20 december er anders uit zien dan aangekondigd.  

Gezellig samen genieten van een maaltijd met optreden van het Vrouwen van Nu Vries koor gaat 

hoogstwaarschijnlijk niet door.  

Het bestuur beraadt zich na de eerstkomende persconferentie over de invulling van onze kerstavond.  

 

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

-  Contributie 2022: bij het Vrouwen van Nu blad dat jullie in december ontvangen - zit voor de 

leden die zich niet aangemeld hebben voor de landelijke automatische incasso, een factuur voor 

het betalen van de contributie 2022. Willen jullie er op letten dat als je de factuur betaalt dat je 

dan het factuurnummer vermeldt. Het factuurnummer is namelijk voor elk lid uniek. 

 -  Nieuwsbrief december 2021, nr. 12: komt na 6 december in de mailbox of in de brievenbus. 

 - Ringleiding: helaas bestaat de mogelijkheid niet meer om een ringleiding aan te laten leggen! 

 

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

Vrouwen van Nu van mei – nr. 2. 

-  Commissie alleenstaanden organiseert op zaterdag 11 december een feestelijke dag in verband 

met hun 45-jarig jubileum van 10.00 tot ca 16.00 uur in Café-Restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 

11 te Grolloo.  

 Kosten € 35,- incl koffie/thee + traktatie, consumptie en een feestelijk Buffet Lunch. Het bedrag 

voor 6 december overmaken op bankrekeningnummer NL68 RABO 0116 5460 77 t.n.v. Vrouwen 

van Nu Commissie Alleenstaanden (onder vermelding van activiteit en naam). 

 Opgave voor 6 december bij Trijn Slomp tel 0599-235476 of Emmy Slager tel 0592-409979 

-  Provinciale wandelingen – de provinciale wandelingen in november en december zijn in verband 

met de vernieuwde RIVM-maatregelen en de oplopende Corona besmettingen afgelast.  

 

 

 

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   november  aanvang locatie 

ma 1 Overleg Platform Tynaarlo  09.30 Ludinge Zuidlaren 

do 4 Dans Internationaal     19.15 De Pan 

vr 5 Breimenu    09.30 bij Menke thuis 

ma 8  Bestuursvergadering    10.30 bij Annie thuis 

do 11 geannuleerd - Provinciale wandeling in Dwingeloo 

vr 12 LadiesNight    19:45 De Pan 

ma 15 Bijeenkomst met Pub Quiz 19.45 Onder de Linden 

do 18 Dans Internationaal    19.15 De Pan 

vr 19 Dinnerclub     18.00 Hingstman Zeijen 

vr 19 Breimenu    09.30 Bij Menke thuis 

 

datum activiteit   december  aanvang locatie 

vr 3 Breimenu    09.30 bij Menke thuis 

vr 3 LadiesNight    19:45 De Pan 

ma 6 bestuursvergadering    09.30 bij Janneke thuis 

do 9 Dans Internationaal    19.15 De Pan 

 

 

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

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

   

http://www.vrouwenvannu.nl/vries

