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

 
Dinsdag 10 september - Workshop irisvouwen. 
Aanvang: 19.30 uur – Reproservice Zeijen 

Op dinsdagavond 10 september geeft Jenny van Oudheusden een workshop irisvouwen. Je kunt dan 

meerdere kaarten maken met deze mooie vouwtechniek. Heb je zelf mooi gekleurd papier, neem dat 

dan gerust mee, denk aan: binnenkant van enveloppen.  

Aantal personen: maximaal 7. Kosten: € 6,- (materiaal + koffie/thee) + eventueel nog de 

vervoerkosten. Inschrijven vóór 3 september bij Ineke van Leeuwen, telefoon (0592) 580463 of per 

email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

 

Woensdag 11 september – klootschieten 
Aanvang: 14.00 uur – vertrek Café Onder de Linden 

Op veler verzoek hebben we dit jaar een extra keer ‘klootschieten’ georganiseerd. Alleen 

klootschieten dus niet zoals in het voorjaar met spelletjes binnen. 

Na afloop samen genieten van een hapje en een drankje. 

 

Woensdag 18 september – bijeenkomst met Politie Eenheid Noord-Nederland 
Aanvang: 19:45 uur – Café Onder de Linden Vries 

Een agent van Politie Eenheid Noord-Nederland komt ons over de volgende onderwerpen vertellen:  

drugs, verdacht gedrag en woninginbraak. 

 

Dinsdag 24 september - Excursie Duurzaamheidscentrum Assen  
Vertrek: 13.30 uur vanaf De Brink 

Op 24 september gaan we een bezoek brengen aan het Duurzaamheidscentrum, te Assen. We krijgen 

daar een rondleiding! We worden om 14.00 uur verwacht. Kosten: afhankelijk van het aantal 

deelnemers! (max €5,-), minimaal 10 deelnemers, maximaal 20. 

Koffie/thee is voor eigen rekening. Vervoer: kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Opgeven vóór 17 september bij Ineke van Leeuwen, telefoon 580463 of per email: 

wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

 

Vrijdag 27 september – Feestavond met Opera della Casa  
Aanvang: 19.45 uur – Café Onder de Linden Vries 

Op vrijdagavond 27 september organiseert afdeling Vries dit jaar de platformactiviteit. Het Platform 

Tynaarlo bestaat uit alle Vrouwen van Nu afdelingen in de gemeente Tynaarlo. 

Opera della Casa, met zangeressen Marlies de Waard en Angelique Wardenier,  

begeleidt door pianiste Ineke Geleijns, bestaat dit jaar 25 jaar! Feest dus, zoals  

Vrouwen van Nu Vries 90 jaar! Met een hilarische voorstelling vol aria’s en duetten uit  

o.a. La Traviata, Carmen, Norma en die Fledermaus, komen de drie dames deze feestavond  

met een speciaal optreden onvergetelijk maken! 

Tijdens de feestavond wordt er ook een verloting gehouden. 

Opgave: aangezien ook leden van de andere platformafdelingen worden uitgenodigd verzoeken wij 

jullie je op te geven voor 15 september a.s. bij secretaris Janneke Bakker per telefoon 

(0592)542670 (antwoordapparaat inspreken is prima), per mobiel 06 22665305 of per email 

vrouwenvannuvries@gmail.com. Je aanmelding wordt altijd bevestigd of per telefoon of per email! 

 

Rabo Club Support – stem op Vrouwen van Nu Vries!! 
Om de kosten van ons jubileumprogramma een beetje binnen de perken te houden heeft Vrouwen 

van Nu Vries zich aangemeld voor Rabo Club Support, alle leden van Rabobank Assen en Noord-

Drentje ontvangen in de loop van september per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. 

Van vrijdag 27 september t/m vrijdag 11 oktober is de stemperiode en kunt u uw stem uitbrengen op 

een vereniging en/of stichting die u een warm hart toe draagt. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, 

waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Daarom hierbij 
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de oproep om allemaal twee stemmen op Vrouwen van Nu Vries uit te brengen! Mocht u lid zijn van 

Rabobank maar niet in het bezit van een computer, neem dan contact op met een van onze 

bestuursleden, zij helpen u graag met het uitbrengen van uw stemmen. 

   

Zaterdag 16 november – workshop ‘bollenmand vullen’ 
Aanvang: 9.30 uur bij Renate van Oostwaard in Zuidbroek 

Ook dit jaar hebben we deze workshop weer in het jaarprogramma opgenomen en voor 16 november 

al 10 plaatsen gereserveerd. Kosten: € 32,50, inclusief koffie/thee, neem je de mand van vorige keer 

mee dan krijg je € 2,50 korting. Kosten vervoer afhankelijk van aantal deelnemers.  

Opgave zo snel mogelijk bij Ineke van Leeuwen – als er meer dan 10 aanmeldingen komen kunnen 

we nu nog extra plaatsen reserveren - telefoon 580463 of per email:wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

 

Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries   
Bloemschikcursussen 2019-2020: 2 groepen in De Pan o.l.v. Carla den Uijl. De data voor groep 1 

zijn op dinsdagen: 1 oktober; 5 november, 3 december; 7 januari, 4 februari en 3 maart. Voor groep 

2: 8 oktober; 12 november; 10 december; 14 januari; 11 februari en 10 maart. Kosten overhead: 

eenmalig, afhankelijk van het aantal deelnemers; kosten per avond € 15,- voor materiaal + € 3,- 

kosten koffie/thee. Opgave voor 20 september bij Ineke van Leeuwen, (0592) 580463, email: 

wivanleeuwen@kpnplanet.nl. Opgegeven, maar afhaken na 20 september dan wel verplicht de 

overhead betalen! 

Vervoer naar vrouwenbeurs op donderdag 10 oktober in Alphen aan den Rijn. Het provinciaal 

bestuur stelt weer gratis vervoer beschikbaar voor leden van de Drentse afdelingen. Aanmelden voor 

de beurs kan nog tot uiterlijk 20 september via de Landelijke Website. Opgave busvervoer via 

secretaris van de afdeling: de leden die in het bezit zijn van een entreebewijs voor de beurs en met 

de bus mee willen dienen dit voor 20 september door te geven aan Janneke Bakker (0592) 542670 of 

per email vrouwenvannuvries@gmail.com 

Vrouwenstreken: buitenschilderdag bij keramiektuinen en galerie Harwi te Eeserveen op dinsdag 17 

september a.s.; van 10.00 tot ca. 15.00 uur, kosten € 15,- (incl. koffie/thee + lunch) opgave voor 12 

september: vrouwenstrekendrenthe@gmail.com, dieetwensen bij aanmelding doorgeven. Materialen 

moet je zelf meenemen! 

Wandelen: op donderdag 12 september wordt er gewandeld in Assen. Opgave bij Hennie Wekema, 

tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com 

Nieuwsbrief oktober 2019, nr. 9: komt eind september in de mailbox of in de brievenbus. 

 

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 Vries op 

donderdagmiddag om 13.30 uur in café Onder de Linden.   

 

datum activiteit   september  aanvang locatie 

di 3 tuinclub: Vlijtig Loesje, Elp  13:00 de Brink (auto) 

wo 4 fietsen (laatste keer)     09.00 vertrek Brink 

do 5 spelmorgen   09.30 Onder de Linden 

do 5 museumclub naar Drents Museum 11.00 Assen 

do 5 dans internationaal   19.15 De Pan 

vr 6 breimenu   09.30 bij Menke thuis 

di 10 workshop iris vouwen   19.30 Reproservice Zeijen 

wo 11 klootschieten   14.00 start Onder de Linden 

do 12 wandelen in Assen   09.30 vertrek in overleg 

wo 18 bijeenkomst Politie Eenheid Nrd-Nederland 19.45 Onder de Linden 

do 19 dans internationaal   19.15 De Pan 

vr 20 breimenu   09.30 bij Menke thuis 

di 24 excursie Duurzaamheidscentrum Assen 13.30 vertrek De Brink 

do 26 kegelen   13.30 Wapen van Vries 

vr 27 Feestavond met Opera della Casa 19.45 Onder de Linden  

 

                     Laten we samen van 2019 een schitterend jubileumjaar maken. 

 

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

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