
 
                   NIEUWSBRIEF 

   Jaargang 13  nr. 4  mei/ juni 2022                                  afd. Zuidlaren 

 

 

Uw reacties en bijdragen kunnen worden ingeleverd bij: 
W. Vos, Stationsweg 93 B Zuidlaren of (bij voorkeur) via email: vos.klok@planet.nl. 

Bijdragen voor de volgende Nieuwsbrief graag uiterlijk 31 augustus 2022 inleveren. 

 

 

Website. 
Op onze website kunt u altijd informatie vinden over activiteiten die in onze afdeling 

plaatsvinden en ook de foto’s die gemaakt worden tijdens deze activiteiten.  

De website is te bekijken via www.vrouwenvannu.nl, enz.  

    

 

 

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 20 september as. 

in het Brinkhotel, Brink OZ 6, aanvang 19.45 uur. 

Kosten € 8, 50. (Graag gepast betalen) 
 

 

 

 

 

 

Nadere informatie komt in de volgende Nieuwsbrief van september.  

 

 

 

 

 

                                                
 

 

 

Geen gepast geld?? Vanaf nu kunt u de € 8,50 ook per pin betalen, we mogen het 

pinapparaat van het Brinkhotel gebruiken!! Dat scheelt de penningmeester heel veel 

werk! 

http://www.vrouwenvannu.nl/


DAG  LIEVE  ALLEMAAL. 

 

Na een vreemde periode, waarin corona de wereld trof, kunnen we dankzij medicatie en ons 

handelen zelf, de wereld weer een beetje aan. 't Lijkt erop dat we alles weer kunnen MAAR 

het is nog niet voorbij..... 

 

We gaan de zomer in, de bijeenkomsten liggen stil, we gaan nog wel op reis en het fietsen en 

wandelen gaat ook door. 

 

Overleden is Tiny Cats, 91 jaar oud. Zij vervulde verschillende bestuursfuncties, dirigeerde 

ons koor en zong er tot op hoge leeftijd ook zelf in mee. 

Ook overleden is de man van Fré AB. Heel veel moed om verder te gaan, na 65 jaar samen. 

 

Het hartje dat U bij deze nieuwsbrief aantreft, is gemaakt door Rineke Klein en wil eigenlijk 

zeggen: zie naar elkaar om. Er zijn best veel van onze leden die om wat voor reden dan ook 

wat steun en aandacht kunnen gebruiken. 

 

Verlies elkaar niet uit het oog, zit stevig in het zadel als U fietst en loop het rechte pad.... 

 

Goede zomer en tot ziens in september. 

 

Lieve groet, Petra Nijland. 

 

 

Verslag ééndagsbestuur van de afdelingsavond van dinsdag 19 april. 
 

Voorzitter Anita Schuiling heet u allen welkom en kondigt aan. 

De dames die horen bij contactvrouw Hilly Freije hadden zich beschikbaar gesteld om als 

ééndagsbestuur deze avond in te vullen. 

Mededelingen: 

*Tiny Cats is overleden, ze heeft veel gedaan voor de vereniging. 

*Elly Venema ligt in het ziekenhuis, beterschap gewenst! 

*Jeanette Heeres is 25 jaar lid en kreeg nog een speld en narcissen. 

*Ook is deze avond mevrouw Loerop aanwezig om te kijken en de sfeer te proeven bij ons.  

*Een compliment voor het verzorgen van het jaarprogamma. 

*Andrea geeft uitleg over de Agrarische dagen begin oktober.  

*De foto op het jaarboekje is een collage van de gemaakte schilderijen van de schildergroep. 

*Mona geeft informatie over een vakantie in Limburg en de dagreis. 

*Bep van Gelder geeft uitleg over de mappen die gemaakt kunnen worden in haar workshop 

 

                              EINDELIJK 

 

Eindelijk na 2 jaar mocht het ééndagsbestuur met als contactvrouw Hillie Freije de avond 

verzorgen.......op tafels een aardappel met vlaggetjes uit verschillende landen.....Wat zou het 

gaan worden??? 

In afwachting van Wim Heebels die ons het verhaal ging vertellen uit 2011 om alleen te gaan 

fietsen vanuit Alaska, door Canada en Amerika richting het zuiden........ 

Eerst wel 1  1/2 jaar voorbereiding.....27 duizend km. voor de boeg met aan zijn fiets 5 tassen 

(ong.50 kilo) vol met het nodige.....ook berenspray, want beren waren er.......gelukkig niet 

nodig gehad...... 



Onderweg veel mensen ontmoet met dezelfde passie, die af en toe meefietsten. 

En in de tas ook chocolade voor de nodige energie.....12 1/2 kilo is er doorheen gegaan. 

Ook 10 dagen woestijn, geen vaste wegen, maar wel muurtjes van keien voor een tent als 

bescherming tegen de wind.....en zoutmijnen. 

Er was een tweesprong. Maar welke richting neem je dan....best spannend.....wel een speciale 

landkaart..... 

Af en toe overnachten in hotel, tent of in de openlucht.....er waren ook adressen met een 

warme douche..... 

20 lekke banden......ook tassen gestolen......Wat een avontuur alles bij elkaar! 

Bij thuiskomst een andere kijk op de wereld vertelde hij...... 

Hier in Zuidlaren bij binnenkomst las hij  FIETSEND IS ALLES MOOIER; heel toepasselijk 

zei Wim Heebels........ 

 

In de pauze een drankje en schalen met popcorn,en vrolijke zakjes die gevuld konden 

worden........ 

 

Een bijzonder laatste avond van het seizoen...20 september beginnen we weer. 

 

Wim Heebels bedankt voor het vertellen van je reis op de fiets. 

 

Anita als voorzitter wenst ons een GOEDE ZOMER EN GEZONDHEID! 

 

Maria Cleffken. 

 

 

 

                             
 

                Jeanet Heeres, 25 jaar lid, nog even in het zonnetje gezet. 

 

 

 



Alleengaanden 

 
Hallo dames. 

 

Op zaterdag 16 juli organiseert de Provinciale commissie Alleenstaanden een bustocht naar 

de Stoeterij het Swarte Paert en een rondvaart vanuit Drachten over de Friese meren. 

 

Vertrek met de bus om 9.30 van de parkeerplaats bij de Boswachterij Spier. 

Voor een lunch wordt gezorgd en we hebben een vrije pauze van een uur in Drachten voor 

we de boot opgaan. 

We sluiten de dag af met een heerlijk diner. 

 

Kosten € 65,00. 

Betaling voor 2 juli op bankrekening nr. 

                                                   NL 68 RABO 0116546077 

                                    t.n.v. Vr van Nu Drenthe onder vermelding van naam en activiteit.   

 

Fijne dag, 

 

Elly Houwen 

 

 

Agrarische Commissie 
 

Het gaat dan weer door!  RONDOM ROLDE! 

 

De agrarische excursiedagen zijn op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 oktober (reserve 

dag). 

 

Programma:  -bezoek aan melkgeitenhouderij Feddema 

-bezoek aan stal Beekdal 

-bezoek aan Vreugdenhil, mooimakers voor de tuin 

-bezoek aan bijenstal Bij de hunebedden. 

 

Graag 2 data aangeven en wel de dinsdag of woensdag. 

 

Kosten zijn € 38,00 p.p. Als we zijn ingedeeld krijgt u bericht en volgt ook de betaling. 

Opgeven vóór 15 juni bij: 

 

Andrea Fluks, tel: 050-4027035 / 06-15125240 of per mail: afluks20@gmail.com  

Op de afdelingsavond gaan lijsten rond voor deelname. Hebt u een dieet dan graag vermelden. 

 

Andrea Fluks, contactpersoon Agrarische commissie 

 

 

 

 

 
 

mailto:tel:%20050-4027035
mailto:afluks20@gmail.com


 

Creatieve Commissie 

  

Ik kreeg van de Provinciale Handwerkcommissie Drenthe, waar ook ik ooit 6 jaar in het 

bestuur zat, bericht dat na de 70e handwerktentoonstelling (op 24 en 25 mei j.l. te 

Westerbork), het handwerken stopt! 

 

Maar voordat we "de naald en draad "aan de wilgen hangen, wil ik toch vermelden dat ik nog 

niet gestopt ben. Graag zou ik, namens de Creatieve Commissie, een leuke handwerktechniek 

n.l. "Sashiko = Japans quilten "aan willen bieden. 

 

Ik denk nog vaak aan de 21 jaar vanaf 1995, dat ik onze eigen leden van de handwerkgroep 

veel handwerktechnieken heb bijgebracht. 

 

Als je interesse hebt om dit handwerk te bekijken en te leren kan je mij egelba80@gmail.com 

of bellen 050- 409 21 17 

 

Bep van Gelder 

 

 

 

 

 

FIETS 4 DAAGSE 

 

Onze jaarlijkse Fiets 4 daagse is op 9, 10, 11 en 12 augustus. 

 

Als de weergoden ons gunstig gezind zijn worden er routes afgelegd van ca. 40 kilometer 

rondom Zuidlaren. 

We nemen koffie, drinken en een broodje mee voor onderweg, in de middagpauze proberen 

we ergens een soepje o.i.d. te scoren. 

En bovenal een goed humeur gaat er mee! 

 

Er hoeft echt geen 4 dagen gefietst te worden, er mag ook 1 dag, dit vult u zelf in. 

Vertrek is vanaf de Brink om 9.30 uur, geen opgave nodig, gewoon komen! 

 

Tot dan. 

Groet Andrea Fluks. 

 

  
 

mailto:egelba80@gmail.com
http://www.google.com/imgres?q=fietsen&biw=1024&bih=514&tbs=sur:fmc&tbm=isch&imgrefurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/vakantie/Stukje-fietsen.html&tbnid=fQvoMTI-PIuajM&docid=Gg10AIh4ZQWCcM&ved=0CIABEIUWKAA&ei=fkRxUbiODY-00QWm9YHwCw&dur=2081
http://www.google.com/imgres?q=fietsen&biw=1024&bih=514&tbs=sur:fmc&tbm=isch&imgrefurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/vakantie/Stukje-fietsen.html&tbnid=fQvoMTI-PIuajM&docid=Gg10AIh4ZQWCcM&ved=0CIABEIUWKAA&ei=fkRxUbiODY-00QWm9YHwCw&dur=2081


 

 

Reiscommissie  

 
*Fietsdagtocht op donderdag 16 juni, vertrek om 9.30 uur vanaf de Brink.  

 

We gaan naar voormalig klooster Yesse in Essen, info en koffie.  

De lunch gebruiken we in Westerbroek bij Van der Valk, op eigen kosten.  

Daarna fietsen we naar de Molen in Kropswolde.  

De thee drinken we bij de Leine aan het meer.   

Dit alles onder voorbehoud....  

     

We willen graag € 6 gepast van ieder ontvangen op de Brink, voor de koffie/thee.  

We hopen op mooi weer en maken er een gezellige dag van....  

 

* 5- Daagse reis met Dalstra naar Zuid-Limburg op 12 sept.  

    

Dit is een geheel verzorgde reis en iedereen kan mee, bv. zus of vriendin.  

Er zijn al een aantal dames die zich opgegeven hebben.  

U kunt zich opgeven bij Dalstra, tel. nr. 0512-369030 of op hun site.  

      

 Namens de reiscommissie, Mona Bodde  

       

Schildergroep  
 

De schilderdata voor het tweede deel van 2022 is bekend: 

 

Op 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december kan er 

geschilderd worden in de Ludinge. Noteert u deze data alvast in uw agenda. 

 

Mona Bodde, telefoon 050 4094353  e-mail: hbodde@hetnet.nl 

 

   

Bedankjes 

 

 

 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik heb ontvangen voor mijn 85e verjaardag. 

 

Hartelijke groet, Jopie Grave 

Hartelijk dank voor jullie medeleven na het 

overlijden van mijn lieve man Geert AB. 

Tevens wil ik jullie hartelijk bedanken voor de 

prachtige bloemen die ik kreeg voor mijn 90e 

verjaardag. 

Het doet je goed als mensen met je meeleven in 

vreugde en verdriet. 

 

Fré AB- Hospes 



Provinciaal wandelen 
 

Onze vereniging gaat 8 september 2022 voor de 5e keer weer een provinciaal wandeling 

organiseren en wel vanuit de molen De Wachter. 

 

Nu hebben we voor die dag natuurlijk weer een aantal vrijwilligers nodig! 

Aangezien dit de laatste Nieuwsbrief is voor de zomer kunt U zich nu alvast opgeven bij  

 

Alie Schuiling. 

tel: 0504092211     e-mailadres: aasmith@ziggo.nl 

 

 

 

Fietsen  

 

 
 

 

 

Fietsen alleengaanden 

 
Elke zondagmiddag. 

We verzamelen bij de Blokker en vertrekken om 13.30 uur.  

 

Auktje Rozema. 

 

 

Provinciale Wandeldag 

 

 

           
 

 

 
 

 Altijd de 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand en wel op  

14 en 28 juni, 12 en 26 juli, 23 augustus. (9 augustus is de 

fiets4daagse). 

  

Vertrek om 13.30 uur van de Brink. De fietstocht is 

ongeveer 30 km. lang, met altijd een rustmoment ergens 

halverwege. U hoeft zich niet aan te melden. Ook hier geldt: 

hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

 

Op 9 juni organiseert de afdeling Gasselternijveen 

de wandeldag. 

 

Start: MFC de Spil, Ceresstr. 4 Gasselternijveen 

 

Afstand 8 en 12 km.  

 

Kosten € 8,00 (graag gepast), daarvoor krijgt u bij 

aankomst koffie/ thee met cake en na de wandeling 

een kop soep met broodje. Tussendoor nog vaak een 

versnapering. 

 

Info: A. Schuiling, (050 4092211 

 

(Deelname op eigen risico) 

 

 

mailto:tel:%200504092211
http://www.google.com/imgres?q=fietsen&biw=1024&bih=514&tbs=sur:fmc&tbm=isch&imgrefurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/vakantie/Stukje-fietsen.html&tbnid=fQvoMTI-PIuajM&docid=Gg10AIh4ZQWCcM&ved=0CIABEIUWKAA&ei=fkRxUbiODY-00QWm9YHwCw&dur=2081


Geplande Provinciale wandeldagen: 

 
14 juli  Beilen 

11 augustus Oosterhesselen/ Gees 

  8 september Gees 

 

Overzicht activiteiten. 
 

Juni 

 

9 Provinciale wandeldag    

14        Fietsmiddag 

16 Fietsdagtocht 

28        Fietsmiddag 

 

Juli 

 

12 Fietsmiddag 

14 Provinciale wandeldag 

16 Alleengaanden 

26 Fietsmiddag 

 

Augustus 

 

  9 Fiets4daagse  

10 Fiets4daagse 

11 Provinciale wandeldag 

11 Fiets4daagse 

12 Fiets4daagse 

23 Fietsmiddag 

 

September 

 

  8 Provinciale wandeldag Zuidlaren  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


