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

 
Maandag 16 maart – bijeenkomst met familie Tuinman en vertellegies door Lummy   
Aanvang 19.45 uur – Café Onder de Linden te Vries. 

De muzikale familie Tuinman gaat voor ons optreden met bekende en minder bekende 

Nederlandstalige liedjes. Sinds 1994 treedt de familie Tuinman al op. Tussendoor laat Lummy Boerhof 

ons genieten van een aantal van haar “vertellegies” over vroeger en nu, gedichtjes en 

flauwekullegies.  

Let op: kosten consumpties bijeenkomst verhoogd naar € 7,50. 

 

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 

 

Zondag 5 april – gezellige middag alleenstaanden 
Aanvang: 14.00 uur in De Molenhoeve, Echtenseweg 15, Hoogeveen 

De organisatie is deze keer in handen van afdeling Hoogeveen en Zuidwolde.  

De kosten bedragen € 30,-, inclusief entree, koffie/thee, consumptie en een uitgebreide broodmaaltijd. 

Opgeven voor 3 april bij Albertje Schonewille, 0528-251810 of bij Willy Naber 0528-262610 

 

Dinsdag 7 april – workshop Paasbloemstuk maken 
Aanvang: 19.30 uur – De Pan 

Een mooi paasstuk maken? Dat kan tijdens de workshop Paasbloemstuk maken onder leiding van 

Carla den Uijl. De kosten bedragen € 18,- voor materiaal en voor 2x koffie/thee met cake/koek € 3,-. 

Opgave: voor 2 april bij Ineke van Leeuwen, email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl of telefoon (0592) 

580463. 
 

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

etc.? Helaas nog steeds 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   
- bestuur: in de afdelingsvergadering hebben we afscheid genomen van Trijnie Polling als bestuurslid 

en haar bedankt voor het vele werk wat zij als bestuurslid voor onze afdeling heeft gedaan.  

Annie Kaput hebben we weer als bestuurslid verwelkomd. Het bestuur bestaat nu uit Annie Kaput, 

Janneke Bakker, Janny Zuiderveen en Marlène Voors. Tijdens de bestuursvergadering volgende week 

woensdag worden de functies en taken van de bestuursleden verdeeld, de uitkomst wordt vermeld in 

de nieuwsbrief van april. 

- centrale inning: in de afdelingsvergadering op 10 februari zijn de aanwezige leden akkoord gegaan 

met de invoering van de centrale inning door het Landelijk Bureau met ingang van januari 2021.  

Het Landelijk Bureau beslist voor 1 april of de centrale inning van de contributie van de afdelingen in 

de provincie Drenthe vanaf 2021 wordt ingevoerd. Mocht dit het geval zijn dan ontvangen jullie zodra 

 

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


er meer informatie verstrekt is een formulier waarop je aan moet geven of je ermee akkoord gaat dat 

je bankrekeningnummer in de portal (ledenadministratie) wordt gezet.  

De machtiging die verstrekt is aan de penningmeester van Vrouwen van Nu Vries blijft van kracht, 

omdat we naast de inning van de contributie ook bijvoorbeeld het inschrijfgeld van de Agrarische Dag 

per inning verrichten. 

- lief & leed: ben je ervan op de hoogte dat een van onze leden ziek is, een ongelukje heeft gehad of 

geopereerd is of moet worden? Geef dit dan door aan onze coördinator Jopie van Dalen, telefoon 

(0592) 541449, zij geeft dit dan door aan het secretariaat en de contactvrouw.  

- nieuwsbrief april 2020, nr. 04: komt eind maart in de mailbox of in de brievenbus. 

 

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

van Nu – 80e jaargang – Februari 2020 – nr. 1.  

- Commissie cultuur organiseert op donderdag 26 maart in De Voorhof, Hoogeveenseweg 4 te 

Westerbork een zangmiddag. Vrouwenkoor Vries heeft zich hiervoor aangemeld. Aanvang: 13.30 uur, 

sluiting ca 16.30 uur. Kosten voor diegene die mee wil luisteren zijn € 8,- pp voor leden en niet leden 

€ 10,- pp, dit is inclusief 2x koffie/thee met iets lekkers. De commissie hoopt dat jullie interesse 

gewekt is en ontmoet jullie graag op de zangmiddag. 

- Commissie cultuur organiseert op donderdag 16 april en dinsdag 21 april de jaarlijkse twee 

dansdagen, beide dit jaar in De Buddingsehof, Dijkhuizen 66A te Ruinerwold. Inloop: 10.00 uur, 

dansen vanaf 10.30 uur. Van de interessegroep Dans Internationaal gaan 12 leden mee doen op 

donderdag 16 april a.s. Ook als je niet bij een dansgroep bent aangesloten nodigen de leden van de 

commissie cultuur jullie van harte uit om mee te dansen op deze dagen. De kosten zijn € 8,- pp voor 

leden en € 10,- pp voor niet leden. 

- wandelen: op donderdag 12 maart in Dalen. 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 

 

Activiteitenagenda Landelijk Bestuur:  

- Vrouwenweekevent 6 maart: rondom Internationale Vrouwendag vindt het jaarlijkse 

Vrouwenweekevent plaats in de Nicolaikerk in Utrecht. Vanaf 9 januari staat het programma op de 

site. Ticketverkoop is nog open tot zondagavond 1 maart.  

- Vrouwen van Nu Dag: 8 oktober in theater Orpheus in Apeldoorn 

 

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   maart   aanvang locatie 

zo 1  museumclub naar Kunsthal Rotterdam  hele dag vertrek in overleg 

di 3 bloemschikken groep 1 (les 6) 19.30 De Pan 

woe 4 bestuursvergadering    09.30 bij Annie Kaput 

do 5 spelmorgen    09.30 Onder de Linden 

do 5 Dans Internationaal     19.15 De Pan 

vr 6 breimenu     09.30 bij Menke de Jonge 

di 10 bloemschikken groep 2 (les 6) 19.30 De Pan 

do 12 wandelen in Dalen    09.30 vertrek in overleg 

za 14 workshop Hanging Basket  09.30 vertrek in overleg   

ma 16 bijeenkomst met Fam. Tuinman en Lummy 19.45  Onder de Linden 

do 19 Dans Internationaal  19.15 De Pan 

vr 20 breimenu    09.30 bij Menke thuis 

za 21 museumclub naar Cobra Museum hele dag vertrek in overleg 

ma 23 overleg Platform Tynaarlo 09.30 Zuidlaren 

do 26 zangmiddag PB   13.30 De Voorhof Westerbork 

do 28 kegelclub  13.30 Wapen van Vries 

di 31  penningmeestersoverleg PB Drenthe 10.00 WZC Beilen 

 

 

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

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