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

 
Vrijdag 7 februari – “Ladies Night” met: “Edie, It’s Never Too Late”.   
Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan te Vries 

Na de dood van haar man pikt Edie haar leven weer op om haar droom na te jagen in Schotland.  

Kom ook gezellig naar de huiskamer van De Pan, drink een bakje koffie met een lekker koekje er nog 

bij en niet te vergeten ook nog een drankje en bitterballen.   

 

Maandag 10 februari – bijeenkomst met Reineke van Wouwe      en   
afdelingsvergadering.  
Aanvang: 19.45 uur – Café Onder de Linden 

Reineke van Wouwe, voorzitter afdeling Terneuzen, vindt het heel leuk om naar Vries te komen om 

over haar boek ‘De Melksalon’ te vertellen. Na afloop biedt zij haar boek aan voor de speciale 

Vrouwen van Nu prijs van € 20,- in plaats van € 24,95. 

Na de pauze houden we onze jaarlijkse afdelingsvergadering.  

De stukken voor de afdelingsvergadering ontvangen jullie binnenkort of hebben jullie inmiddels 

ontvangen. 

 

Dinsdagmiddag 18 of woensdagmorgen 19 februari - Workshop scrappen   
Op dinsdagmiddag 18 februari van 13.30 tot 16.30 uur of woensdagmorgen 19 februari van 9.00 tot 

12.00 uur gaan we scrappen bij Geesje Kamps.  

Foto’s worden omgetoverd tot een prachtige pagina! Maximaal aantal deelnemers is 8 per workshop. 

Tijdens de bijeenkomst op 13 januari hebben zich al 8 leden ingeschreven voor woensdagmorgen 19 

februari, de woensdag is dus al vol, maar voor dinsdagmiddag 18 februari hebben we nog plaats voor 

7 dames. Kosten: €5,- pp. Opgeven vóór 4 februari bij Ineke van Leeuwen, telefoon 0592-580463 

of per email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

 

Vrijdag 28 februari - “Internationale Vrouwendag Ladies Night” met: “De dirigent”. 
Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan in Vries. 

Ook dit jaar weer in het kader van Internationale Vrouwendag een film waarin een bijzondere vrouw 

een hoofdrol speelt. De film “De Dirigent” is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de 

Nederlands Antonia Brico en haar droom om te dirigeren. Als kind vertrekt zij met haar ouders naar 

Amerika. Het land van de ongekende mogelijkheden. Maar helaas niet voor vrouwen. Haar droom om 

dirigent te worden wordt niet serieus genomen. Hoe zal het haar vergaan? Als je komt kijken zie je 

het.  

Vrijdagavond 3 april is het weer LadiesNight en ook bijna 75 jaar geleden dat Vries werd bevrijd. Die 

avond gaan wij echter terug naar het Polen van 1945 kort na de bevrijding.  Waar een jonge Franse 

arts naar een klooster wordt geroepen in de buurt van Warchau. We gaan kijken naar “Les 

Innocentes”.     

 

Zaterdag 14 maart - workshop hanging basket  
Ook dit jaar hebben we de workshop ‘hanging basket’ bij Van Oostwaard in Zuidbroek in het 

jaarprogramma opgenomen. Kosten: € 32,50 incl. basket, plantmateriaal en koffie/thee met iets 

lekkers en anderhalve maand verzorging! Exclusief reisgeld. De hanging baskets blijven dus in 

Zuidbroek achter en moeten later gehaald worden, maar dat gaan we na afloop van de workshop 

onderling regelen! 

Als je in het bezit bent van een hanging basket met een diameter van 40cm dan mag je deze 

gebruiken en krijg je € 1,50 korting. De kokosmat mag niet worden hergebruikt in verband met risico 

op schimmelziektes. Daarna weer de hele zomer genieten van een weelderig bloeiende basket.  

We hebben ingeschreven voor de workshop op zaterdag 14 maart a.s.; aanvang: 09.30 uur.  

Opgave: uiterlijk voor 4 maart bij coördinator Ineke van Leeuwen, tel. (0592) 580463; mail: 

wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Herhaalde oproep:  
Wie van de leden heeft nog ‘materiaal’ in bezit van onze afdeling, zoals kniepertjes ijzers, badges 

etc.? Helaas alleen nog maar bericht gehad van Gea Hazenberg! 

Graag met spoed aan onze secretaris een en ander doorgeven. 

Na inventarisatie gaat het bestuur beslissen wat er met de ‘materialen’ gaat gebeuren. 

 

Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries   
– aspirant bestuursleden: Het bestuur hoopt dat er zich een paar leden aanmelden als aspirant 

bestuurslid, dan kun je in 2020 alle bestuursvergaderingen bijwonen en zien en horen wat het 

bestuurswerk zoal inhoud en dan kun je aan het eind van het jaar beslissen of je in 2021 bestuurslid 

wilt worden.  

Bel de huidige voorzitter Janneke Bakker (tel 542670) als we je naam/jullie namen kunnen noemen.  

- lief en leed: van zondag op maandag 20 januari jl. is ons lid Grietje Emmens-Timmerman 

plotseling overleden. Grietje was vanaf 1989 lid van onze afdeling en heeft veel voor onze afdeling 

gedaan. Donderdagavond is een afvaardiging van onze afdeling naar de condoleance geweest.  

- nieuwsbrief maart 2020, nr. 03: komt eind februari in de mailbox of in de brievenbus. 

 

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

van Nu van december 2019 – nr. 4.  

- Uitnodiging  “Agrarische Themadag” provinciale Agrarische Commissie – “Zorg van eten en 

drinken maar ook aaibaar blijven” op maandag 24 februari a.s. in De Molenhoeve in Echten. 

Programma: Inloop tussen 9.15 en 9.30 uur. Na huishoudelijk gedeelte: Wija, digital marketing; “Met 

lekker eten en drinken en een schone was gaat Interzorg het verschil maken” – Elly van der Woude; 

lunch; 2 VOUDT speelt “Import Drenten”; afsluiting tegen 16.00 uur. Kosten € 25,- incl. lunch. 

Vervoer op eigen gelegenheid. Aanmelden per email voor 15 februari a.s. bij agrarisch coördinator 

Janny Roggen: jannyroggen@xs4all.nl      

Betaling gaat via automatisch incasso door de penningmeester van Vrouwen van Nu Vries.  

- wandelen: op donderdag 13 februari in De Wijk. Ontvangst vanaf 9.30 tot 10.00 uur, afstanden 

van 8 en 12 km. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com 

 

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 op 

dinsdagmiddag om 13.30 uur in café Onder de Linden.   

datum activiteit   februari   Aanvang Locatie 

za 1 museumclub naar Delfts Museum   dag  vertrek in overleg 

zo 2  de leden van de dinnerclub laten zich verrassen  

door de kookkunsten van Renée Hamersma 12.00  Onder de Linden 

di  4  cursus bloemschikken groep 1 (les 5)  19:30  De Pan  

di  4  bestuursvergadering     19:30  bij Trijnie Polling 

do 6   spelmorgen      09:30  Onder de Linden 

do 6  dans internationaal      19:15  De Pan  

vr  7  breimenu      09.30  bij Menke de Jonge 

ma 10  bijeenkomst: Reineke van Wouwe +  

afdelingsvergadering     19:45  Onder de Linden 

di  14   cursus bloemschikken groep 2 (les 5)  19:30  De Pan  

do 13  wandelen in De Wijk     09:30  vertrek in overleg 

do 20  dans internationaal     19:15  De Pan 

vr 21  breimenu      09.30  bij Menke de Jonge 

do 27  kegelen      13:30  Wapen van Vries 

vr 28 Internationale Vrouwendag Ladies Night  19.45  Huiskamer De Pan 

 met de film “De Dirigent” 

 

datum activiteit   maart    Aanvang Locatie 

zo 1  museumclub naar Kunsthal Rotterdam  hele dag vertrek in overleg 

 

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

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