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Vanaf 25 februari gaat Nederland weer ‘open’ en kunnen alle activiteiten en bijeenkomsten gelukkig weer 

georganiseerd worden. Maar blijf alert, houd de basisregels vast (handen wassen, geen handen 

schudden, hoesten en niezen in de elleboog) en bij gezondheidsklachten blijf je thuis en laat je je 

testen. 

Ook als je in contact bent geweest met iemand die besmet is, zelfs als je op dat moment zelf negatief 

bent. Dit omdat je twee dagen voordat je positief test al besmettelijk bent! 

 

Omdat er vanwege de Coronamaatregelen niet direct gestart kon worden met de diverse excursies en 

workshops zoals vermeld in het verstrekte jaarprogrammaboekje 2022 hebben we moeten besluiten 

diverse activiteiten naar een andere datum te verschuiven: 

• Jute tas pimpen verschoven van 9 februari naar maandagmiddag 21 maart 

• Rondleiding in synagoge mèt wandeling in Groningen van 28 maart naar maandagmiddag 11 juli  

• Workshop hanging basket eind maart heeft V.O.F. van Oostwaard geannuleerd (nieuwsbrief februari)  

 

Vrijdagavond 4 maart - “Ladies Night” met “An”  
Aanvang 19.45 uur – in de huiskamer van De Pan in Vries.  

Ook dit jaar ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart) weer een film met een vrouw in 

een belangrijke rol. We gaan met elkaar naar Japan.  

Daar heeft Sentaro een bakkerswinkeltje en bakt er pannenkoekjes met “An” als vulling. Tokue, een 

oude maar krachtige vrouw, biedt aan hem te helpen. Zij heeft een eigen geheim recept voor de zoete 

bonenpasta An.  

Voor ons helaas geen pannenkoekjes met An maar wel koffie, thee, koekjes, borrel, en bitterballen.  

Vrijdagavond 8 april is er weer een bijzondere film. We staan dan even stil bij de jaren ’40-’45, 13 april 

Bevrijdingsdag Vries, 4 mei Dodenherdenking, 5 mei Bevrijdingsdag en op 1 mei a.s. bij de “75+2 jr. 

Vries Vrij” festiviteiten op de Brink. We doen dat met de film “Les Innocentes” van Anne Fontaine.  

 

Maandag 14 maart – Bijeenkomst met Hendruk & Geessie  
Aanvang 19.45 uur – Grand Café Onder de Linden te Vries. 

In het kader van Meertmaond Streektaolmaond brengen Hendurk & Geessie een combinatie van hun 

programma met “de mooiste liedjes in het Drents” en “Hendurk & Geessie op de praatstoel”.  

 

Maandag 21 maart – Workshop Jute Tas pimpen 
Aanvang: 14.00 uur - Zuidlaren 

Gezellig met elkaar in een workshop van een saaie jute tas een leuke tas maken bij Marlinda Eshuis in 

Zuidlaren. De tas pimpen gaat door middel van een kleur vak verven en daarna met servetten en de 

decopatch techniek versieren. Kosten: € 25,-. Lijkt het je leuk om dit te doen geef je dan voor 15 maart 

op bij Ineke van Leeuwen, tel. (0592) 580462 of per email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

 

Dinsdag 5 april – Workshop Paasstuk maken 
Aanvang: 19.30 uur – De Pan 

Carla den Uijl heeft weer iets mooi bedacht als Paasbloemstuk. Minimum aantal deelneemsters 10, 

maximaal 25 deelneemsters. Kosten: afhankelijk van het aantal deelneemsters, maar max  € 18,-, 

inclusief het bloemschikmateriaal. Kosten 2x koffie/thee met koek/cake/koekje € 3,- . Opgeven voor 28 

maart bij cursuscoördinator Ineke van Leeuwen, tel. (0592) 580462; wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

 

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

-  Dans Internationaal: helaas hebben we van Hannelore Duynstee bericht gekregen dat ze besloten 

heeft haar hart te volgen en als koordirigent aan de slag te gaan. Daarom heeft ze besloten te 

stoppen met de danslessen. Het bericht van Hannelore is net ontvangen. Dans Internationaal moet 

zich dus nog nader beraden over de toekomst. 

- Nieuwsbrief april 2022, nr. 4: komt eind maart in de mailbox of in de brievenbus. 

 

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


Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor ook de katern in het Magazine 
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-  Commissie Cultuur Drenthe – nodigt jullie uit op dinsdag 5 april voor een bezoek aan de  

tentoonstelling “Viva la Frida” te Assen met vooraf een lezing van een museumdocent. 13.45 uur 

binnenkomst via de groepsentree (Brink 3); 14.00 uur lezing; 15.00 uur museumbezoek op eigen 

gelegenheid. Kosten lezing: € 6,-pp, entree € 20,- pp, museumkaart € 10,-. Gratis toegang geldt voor 

Vriendenloterij VIP pas, ICOM-kaart, Rembrandt, St. Vrienden v/h Drents Museum, behalve de lezing 

ad € 6,- die moet door elke bezoeker worden betaald. 

 Opgave voor 2 maart bij Alberta Bartelds, telefoon 0591-301415, bij voorkeur per email:  

 alberta.bartelds@planet.nl  Het bedrag overmaken op rekeningnummer NL39 RABO 0147 9286 21 tnv 

Vrouwen van Nu Commissie Cultuur Erica ovv tentoonstelling Viva la Frida. Betaald is opgegeven. 

-  Provinciale Agrarische Commissie Drenthe – Themadag op maandag 13 juni in De Molenhoeve in 

Echten. Aanvang: 9.30 uur. Kosten € 25,- p.p. Vervoer: op eigen gelegenheid. Voor 1 juni aanmelden 

en betalen: email agrarischecommissiedrenthe@gmail.com bankrekening: NL25 RABO 0348 0155 26. 

-  Provinciale wandeling – op donderdag 10 maart wordt er gestart in Dwingeloo met de vele mooie 

provinciale wandelingen. Kosten: € 8,50 p.p. exclusief reisgeld. Wil je deelnemen dan moet je je voor 

5 maart a.s. opgeven bij Hennie Wekema, telefoon 0592-542979 of email jenhwekema@gmail.com 

 

Activiteitenagenda Landelijk Bureau: De Vrouwen van Nu Floriade Ontmoetingsdag is op 

vrijdag 20 mei. Er wordt die dag een speciaal programma voor Vrouwen van Nu leden gemaakt door 

Vrouwen van Nu Flevoland en Gelderland in samenwerking met het landelijk bureau.  

Het provinciaal bestuur Vrouwen van Nu Drenthe heeft besloten om voor leden van de Drentse 

afdelingen die in het bezit zijn van een entree-ticket gratis bussen vanuit Drenthe te laten rijden. 

Op de terugweg naar Drenthe wordt er een stop gemaakt om met elkaar ergens gezellig te gaan eten in 

een restaurant. Maar ook nog om samen het glas te heffen op het 90(+2) jarig jubileum van Vrouwen 

van nu Drenthe. Voordat we weer in de bus stappen betaalt de provinciale penningmeester de rekening 

van dit etentje! 

Aanmelding hiervoor gaat via het secretariaat van de afdelingen. Vanaf 1 maart kunnen leden via de 

landelijke website zich aanmelden voor een promotiecode om daarmee met korting een entree ticket te 

kunnen kopen.  

Heb je een ticket geef dit dan door aan onze secretaris Janneke Bakker, telefoon 0592 542 670 

(inspreken op antwoordapparaat mag) of email vrouwenvannuvries@gmail.com voor 28 april. 

Lukt het je niet om zelf een ticket aan te schaffen neem dan contact op met een van de bestuursleden! 
 

 

De agenda van Vries: 

Nordic walking: iedere maandag om 13.00 uur vertrek locatie in overleg (tel. 543061).  

 

datum activiteit  maart     aanvang locatie 

di 1  bloemschikken groep 1 (laatste les) 19.30 De Pan 

vr 4 breimenu    09.30 bij Menke thuis 

vr 4 Ladies Night met “An”  19.45 De Pan 

di 8 bloemschikken groep 2 (laatste les) 19.30 De Pan 

do 10 spelmorgen    09.30 Onder de Linden 

do 10 Dans Internationaal     19.15 De Pan 

do 10 wandelen in Dwingeloo   09.30 vertrek in overleg 

ma 14 overleg Platform Tynaarlo 09.30 Zuidlaarderveen 

ma 14 bijeenkomst met Hendruk & Geessie 19.45  Onder de Linden 

do 17 Zangmiddag Vrouwen van nu Drenthe 13.30 Voorhof Westerbork 

vr 18 breimenu    09.30 bij Menke thuis 

 

 

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

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

 

mailto:lberta.bartelds@planet.nl

