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Vrijdagavond 8 april - “Ladies Night” met “Les Innocentes” 
Aanvang 19.45 uur – in de huiskamer van De Pan in Vries.  

Ook deze avond staan in de gezellige huiskamer de koffie en thee met koekjes op de tafel. Tussen de 

bedrijven door een glaasje vocht en bitterballen. 

Ter gelegenheid van de bevrijding van de oude gemeente Vries op 13 april 1945 en Bevrijdingsdag 5 mei 

een film van Anne Fontaine. Een film die zich afspeelt in Polen 1945 na WO2 waar Rode Kruis arts 

Mathilde gewonde Poolse soldaten behandelt. Een non uit het klooster komt haar hulp vragen. In het 

klooster ontdekt Mathilde een schokkend geheim: de gevolgen van de inval van Russische soldaten in het 

klooster……. 

Tijdens de Ladies Night van vrijdagavond 13 mei as gaan we naar de andere kant van de wereld, naar 

een dorp in Senegal waar de film “Yao” zich afspeelt. Yao, 13 jaar, hoopt zijn held, een acteur, te 

ontmoeten. Daarvoor moet hij in de hoofdstad zijn, 387 km van zijn dorp verwijderd.  

 

Woensdag 13 april – Bijeenkomst met “Ik en mijn broer” + tentoonstelling eigen 

werken 
Aanvang: 19.45 uur – Café Onder de Linden 

Tentoonstelling 

’s Morgens van 11.00 tot 12.00 uur kan ieder lid weer eigen werk in het café inleveren voor de 

tentoonstelling van eigen werk en/of hobby. Ook dingen gemaakt tijdens workshops en cursussen zijn 

van harte welkom!!  

Bijeenkomst 

In verband met ziekte van twee leden van de toneelclub kan de éénakter zoals vermeld staat in het 

jaarprogramma niet doorgaan. In plaats daarvan vertellen Ina Snijder en Marlène Voors ieder een 

verhaal. Na de pauze gaan we genieten van het optreden van zang en humor van “Ik en mijn broer”.  

 
Dinsdag 19 april – Contactavond voor contactvrouwen, coördinatoren en bestuursleden  
Aanvang 19.45 uur – De Pan 

De agenda wordt binnenkort naar de contactvrouwen en coördinatoren gemaild. 

 

Uitnodiging provinciale agrarische dag 2022  
Thema: “Kom de agrarische excursiedagen vieren. Rondom Rolde”.  

Datum: voorkeursdatum donderdag 29 september 2022, reservedatum dinsdag 4 oktober 2022.  

Locatie: Grand-Café Hofsteenge, Hoofdstraat 23, 9451 BA Rolde.  

Aanvang: om 9.00 uur in Grand-Café Hofsteenge met koffie. Daar ook de lunch en rond 16.30 uur de 

afsluiting. 

Programma: bezoeken aan “melkgeitenhouderij Feddema”; “Stal Beekdal”; “Vreugdenhil, mooimakers 

voor uw tuin”; ”Bijenstal Bij de hunebedden”. Kosten: € 38,-- p.p.  

Vervoer: op eigen gelegenheid van Vries naar Rolde vv.  

Aanmelding voor 15 juni a.s.: (alleen als je op de beide data kunt!!) bij agrarisch coördinator Janny 

Roggen, jannyroggen@xs4all.nl , 06-20307033. Bij geen gehoor: Jopie van Dalen, 

jopievandalen@kpnmail.nl , 0592-541449. Geen voicemail inspreken! Afmelden na 15 juni betekent wel 

dat je het deelnemersbedrag moet betalen. Heb je een speciaal dieet dan dit gelijk met je aanmelding 

doorgeven.  

Betalen deelnemersbijdrage van € 38,--: in de loop van juli krijg je bericht of en zo ja op welke van 

de 2 data wij in Rolde verwacht worden. En ook nadere informatie over de wijze van de betaling van het 

deelnemersbedrag.   

 

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

-  Dans Internationaal: kan gelukkig doordansen onder leiding van de nieuwe docente Joyce Eshuis.  

- Nieuwsbrief mei 2022, nr. 5: komt eind april in de mailbox of in de brievenbus. 

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

Vrouwen van Nu - 82e jaargang – april 2022  
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-  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 14 april organiseert afdeling Borger de Provinciale wandeling. 

   Kosten: 7,50 pp exclusief vervoer. Opgave uiterlijk zondag 3 april bij Hennie Wekema, telefoon 0592 

542979 of e-mail jenhwekema@gmail.com. Zou je ook kunnen/willen rijden? Vermeld dit dan ook. 
 

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! 

 

Toch Vrijheids-wandelmarathon in gemeente Tynaarlo 

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding werden in de verschillend kernen van gemeente Tynaarlo 

allerhande festiviteiten voorbereid. Eén daarvan is de Vrijheids-wandelmarathon. We weten allemaal 

waarom deze Vrijheids-wandelmarathon in 2020 niet door kon gaan. En nu, met de oorlog in Oekraïne, 

lijkt onze vrijheid immers niet meer zo vanzelfsprekend en daarom zeer de moeite waard om te 

koesteren en te herdenken. De Vrijheids-wandelmarathon wordt gehouden in Zuidlaren (10 april); Eelde-

Paterswolde (17 april); Tynaarlo (24 april) en Vries (1 mei: start Grand Café Onder de Linden, routes 2,5 

(rolstoelvriendelijk – alleen in Vries) en 5, 10, 20 en 40 km 

Kosten: € 2,- pp per etappe. Daarvoor ontvang je het routeboekje en een bon voor een kopje 

koffie/thee/glaasje ranja. Er is een speciale herinneringsmedaille gemaakt, die je al na deelname aan 

twee etappes krijgt overhandigd. Een herinneringsvaantje ontvang je na deelname aan één etappe. 

Belangstelling? Stuur een email naar het secretariaat of bel Janneke 0592 542670 dan stuurt zij je het 

persbericht. 

 

De agenda van Vries: 

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

datum activiteit  april      aanvang locatie 

vr 1 Breimenu    09.30 Bij Menke thuis 

zo 3 Gezellige middag voor alle alleenstaande 13.30 de Molenhoeve te 

 leden van Vrouwen van Nu Drenthe  Hoogeveen 

di 5 Bloemschikken Paasstuk  19.30 De Pan 

do 7  Spelmorgen    09.30 Onder de Linden 

do 7  Dans Internationaal     19.15 De Pan 

vr 8 Penningmeestersoverleg Vrouwen van Nu 09.30 Beilen 

 Drenthe 

vr 8 Ladies Night met “Les Innocentes” 19.45 De Pan 

wo 13 Bijeenkomst “Ik en mijn broer”  19.45 Onder de Linden 

 met tentoonstelling ‘eigen werken’ 

do 14 Provinciale wandeling in Borger  09.30 vertrek in overleg 

do 14 Dinnerclub naar Vrienden  18.00 Ubbena 

vr 15 Breimenu    09.30 bij Menke thuis 

di 19 Contactavond voor contactvrouwen,  

 coördinatoren en bestuur  19.45 De Pan 

do 21 Dans Internationaal     19.15 De Pan 

 

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

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