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Ten aanzien van de corona-besmettingen gaat het de laatste weken in Nederland helaas niet de 

goede kant op. Waar we vóór de zomer in het Noorden qua aantallen gelukkig ver achter bleven bij 

andere delen van het land, loopt het aantal besmettingen ook in onze regio nu echter harder op dan  

verwacht. Zelfs heel dichtbij (Norg, stad Groningen). 

 

Afgelopen maandag zijn tijdens de persconferentie weer extra maatregelen aangekondigd en die zijn 

29 september om 18.00 uur ingegaan.  

Daarom is er op 29 september een email uitgegaan naar de leden met emailadres met de volgende 

tekst:  

In verband met de aangescherpte maatregelen die vandaag om 18.00 uur zijn ingegaan heeft het 

bestuur besloten om voorlopig alle bijeenkomsten etc. te annuleren, ook de Leut en Teut 

bijeenkomsten! 

Het belangrijkste is immers dat we nu de teugels gaan aantrekken en dat we met z’n allen in ieder 

geval drie weken lang de sociale contacten op een lager pitje moeten zetten. 

De nieuwsbrief van oktober moet vanwege de aangescherpte maatregelen aangepast worden en 

verschijnt dit weekend. 

Alvast dank voor jullie begrip. 

 

Geannuleerd: 
- De excursie met rondleiding bij Stel Orthopedie op dinsdagmiddag 29 september hebben we al eerder 

moeten annuleren (vergeten te vermelden in de nieuwsbrief van september) 

- Leut en Teut op vrijdag 2, 9 en 16 oktober 

- Ladies Night op vrijdag 2 oktober  

- Dinnerclub 16 oktober bij Hingstman in Zeijen 

- Theemiddag op 27 oktober is door Angelique Ludemann-Kampen zelf al geannuleerd, zij zou een 

lezing geven over “Achter de klapdeuren van het UMCG” 

 

Ladies Night 
Na overleg met De Pan en een paar vaste bezoekers van de Ladies Night is besloten om de Ladies 

Night voorlopig op te schorten. Gelukkig is er een alternatief. Vrouwen van Nu landelijk biedt 

gedurende het winterseizoen iedere laatste donderdag van de maand Vrouwen van Nu leden een 

gratis film aan van Cinéart. Al deze films zijn geregisseerd door vrouwen. In september is dat de film 

Adam van de vrouwelijke regisseur Maryam Touzani. De films blijven twee weken lang online te zien. 

Je kunt je aanmelden voor het ontvangen van een code voor deze films door een bericht te sturen 

naar marisa@vrouwenvannu.nl  van het landelijk bureau in Den Haag. Er is ontzettend veel 

belangstelling voor en er worden op dit moment nieuwe codes aangeschaft.  

 

In de landelijke maandelijkse digitale nieuwsbrief kun je meer informatie vinden over andere culturele 

activiteiten die Vrouwen van Nu gratis online de leden aanbiedt. Zie ook de landelijke website: 

www.vrouwenvanu.nl   

Natuurlijk zouden we elkaar liever ontmoeten in De Pan, daar aan de koffie met koekjes gaan, een 

glaasje drinken, genieten van de bitterballen en de film. Maar dat duurt nog even voor het weer zover 

is. Ondertussen kun je 1x per maand digitaal thuis van een film genieten.  

Tip 1: nodig een ander lid bij je thuis uit om gezellig “Coronaproof” samen met je te kijken naar een 

film van Cinéart.   

Tip 2: in De Nieuwe Kolk in Assen draait de seniorenbioscoop weer. Kijk voor meer informatie op hun 

website.  

 
Bloemschikken seizoen 2020-2021  
Voor het bloemschikken hebben zich 17 leden aangemeld. Echter door de enorme belangstelling voor 

de grote zaal in De Pan (daar kunnen we Coronaproef werken) starten we pas 10 november, 2e 

datum is 15 december, voor iedere datum dient iedereen zich opnieuw aan te melden bij Ineke van 

Leeuwen.  

 

https://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/track/click?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=7d17f0e97f&e=9a7a251786
mailto:marisa@vrouwenvannu.nl
http://www.vrouwenvanu.nl/
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Alleen aanmelden als je niet verkouden bent of andere ziekteverschijnselen hebt is echt heel 

belangrijk! De leden die zich al aangemeld hadden bij Ineke hebben ondertussen een bericht van haar 

ontvangen, maar ook zij dienen zich weer opnieuw per datum aan te melden. 

Voor de 1e workshop op 10 november moet je je vóór 3 november aanmelden bij Ineke van 

Leeuwen; telefoon 0592 580463 of email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl 

 

Workshop bollenmand vullen bij VOF Van Oostwaard in Zuidbroek op 14 november 
is door Van Oostwaard zelf geannuleerd. Wel kan je een kant en klare mand bestellen of ‘een pakket’ 

zodat je zelf een bollenmand kunt vullen. Heb je hiervoor interesse dan stuurt Ineke van Leeuwen je 

de mail van Van Oostwaard toe. Je dient de mand of pakket namelijk zelf te bestellen. Als je een 

bestelling plaats dan dit ook doorgeven aan Ineke van Leeuwen (dan kunnen we eventueel het 

ophalen van de bollenmanden gezamenlijk gaan doen). 

  

Contactavond op dinsdagavond 20 oktober: 
We hebben nog geen beslissing genomen over het al of niet doorgaan van de contactavond.  

Houd deze avond toch nog maar even gereserveerd hiervoor. Op 14 oktober tijdens de 

bestuursvergadering (digitaal) nemen we hierover een beslissing. Daarna worden alle contactvrouwen 

en coördinatoren gebeld.  

  

Centrale inning. 
Bij de vorige nieuwsbrief zat een bijlage waarop je je instemming voor vermelding van je 

bankrekeningnummer in de portal (= landelijke ledenadministratie systeem) kon invullen. 

Van de 157 leden hebben 62 leden zich akkoord verklaard. 

Mocht je vergeten zijn het formulier op te sturen of alsnog toestemming wilt verlenen dan graag voor 

10 oktober a.s. het ingevulde formulier sturen naar secretaris Janneke Bakker. Dit kan per email, per 

post of in de brievenbus.  

 

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe:  

De Provinciale Jaarvergadering in De Voorhof te Westerbork op 8 oktober is geannuleerd.  

Ook de bijeenkomst die de commissie alleenstaanden gepland had voor 17 oktober in Rolde is 

geannuleerd. 

 

Nieuwsbrief november 2020, nr. 10: komt eind oktober in de mailbox of in de brievenbus. 

 

De ‘voorlopig’ geplande activiteiten in oktober en 1e week november zijn: 
datum activiteit   oktober aanvang locatie 

wo 14 bestuursvergadering  10.00 digitaal 

vr 23 leut en teut in Onder de Linden 10.00 Onder de Linden 

vr 30  leut en teut in Onder de Linden 10.00 Onder de Linden 

 

datum activiteit   november   aanvang locatie 

vr 6 leut en teut in Onder de Linden  10.00 Onder de Linden 

 

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

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