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1. Inleiding 
Helaas sloten we het jaar 2020 af in lockdown in verband met de Corona-maatregelen en 

dus begonnen we het jaar 2021 ook in lockdown. In januari werd zelfs een avondklok 

ingevoerd. Het enige contact dat we hadden was de nieuwsbrief. In 2021 heeft er zelfs 

maar één bijeenkomst – te weten de theemiddag – plaats kunnen vinden. Aangezien we 

dit al een beetje aan zagen komen hadden we voor 2021 geen jaarprogramma gemaakt. 

Maar wel konden we eventueel terugvallen op het jaarprogramma van 2020 omdat toen 

vanaf maart alles geannuleerd moest worden.  

Omdat de maatregelen tegen de zomer iets versoepeld werden konden de Leut- en Teut 

bijeenkomsten in juni, juli, augustus en september wel plaatsvinden. Vol goede moed 

hadden we zelfs al enkele bijeenkomsten voor september, oktober, november en 

december gepland. Maar moesten die vanwege de aangescherpte maatregelen helaas 

allemaal annuleren. 

Vandaar dat we ook dit jaar de leden voor kerst een amaryllisbol hebben gebracht 

tezamen met een kerstkaart met de tekst: “Wacht niet op bijzondere momenten, maar 

maak momenten bijzonder”. En het jaarprogrammaboekje 2022.  

 
 

2. Afdelingsactiviteiten 
 

Afdelingsvergadering. 

Door alle beperkende maatregelen hadden we een jaarvergadering op papier.  

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de diverse stukken ontvangen. 

De jubilarissen kregen allen hun attentie thuisgebracht door een bestuurslid. 

 

Leut en teut 

De Leut en Teug bijeenkomsten konden vanwege de versoepelingen van de maatregelen 

ook dit jaar toch doorgaan. Ze zijn gehouden in de maanden juni, juli, augustus en 

september. De opkomst was geweldig, iedere morgen ca 20 leden aanwezig. Op 18 juni 

waren er helaas vanwege het slechte weer maar 11 leden aanwezig toen Ina Snijder en 

Trijnie Polling ons verrasten met prachtige gedichten. Op 30 juli hebben ze ons weer 

verrast, Ina deze keer met Hennie Engbers. Op 27 augustus hadden Ina en Trijnie zelfs 

voor muzikale omlijsting gezorgd door Petra Geerts te vragen om hen met vioolmuziek te 

begeleiden. Petra Geerts heeft toen ook uitleg gegeven over de viool en het vioolspelen 

zelf. Erg leerzaam. Ina, Trijnie en Petra kregen na afloop een prachtig bos bloemen als 

dank. De laatste Leut- en Teutbijeenkomst op 24 september waren Ina en Trijnie ook 

weer present en ook deze keer hebben de aanwezige leden genoten van de bijzondere 

gedichten die werden voorgedragen. 

 

Gezellige theemiddag  

De theemiddag op 28 oktober kon doorgaan omdat de landelijke maatregelen het 

toestonden. Na het laten controleren van je QR-code of test mocht je naar binnen. 

De voorzitter opende de middag, blij verrast met de grote opkomst, normaal zijn er op 

een theemiddag hoogstens 20 leden. Nu waren er 38 leden aanwezig. Fijn dat er deze 

keer zoveel leden zijn gekomen. Een teken dat we elkaar graag weer eens ontmoeten.  

We hebben een paar nieuwe leden en een nieuw gastlid. 

Onze spreker heeft vanwege Corona afgezegd, we zijn nog op zoek geweest naar iemand 

anders maar die kon zo snel niet alles regelen. We denken dat we ons ook prima 

vermaken door samen thee te drinken en wat bij te praten. De leden gingen spontaan 

van tafel en stoel wisselen om ook even met iemand anders te kunnen praten. 

In de pauze trakteerde het bestuur de aanwezigen op een bonbon. 

Na de pauze deden we een verhalenbingo over dieren. Marlène Voors las rustig en 

duidelijk het verhaal voor. Hoorde je een getal dan moest je een kruisje zetten door dat 

cijfer op je bingokaart. De winnaars kregen een prijsje. 

Janneke sloot de middag af met de vermelding dat de volgende bijeenkomst op maandag 
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15 november zou zijn met de Pub Quiz onder leiding van Gea Hazenberg, Ladies Night op 

12 november, bloemschikken start weer in oktober en maandag 20 december is onze 

kerstavond.  

Iedereen ging zeer tevreden naar huis. We hebben elkaar eindelijk weer even kunnen 

ontmoeten. 

 

 

3. Activiteiten van de interessegroepen 
 

Agrarische commissie Drenthe: coördinator Janny Roggen 

Net als in 2020 konden de Agrarische Dagen ook in 2021 niet “Coronaproof” in Rolde e.o. 

gehouden worden.  

Laten we hopen dat we in september 2022 wel weer aan deze dagen kunnen deelnemen.  

 

Alleenstaanden commissie PB-activiteiten: coördinator Tietje Menninga 

Op 17 juli hebben we een gezellige middag georganiseerd bij Hofsteenge in Grolloo. 

We hadden Hennie Kuier uitgenodigd die de middag verzorgde met verhaaltjes en liedjes. 

Er waren 100 dames aanwezig ieder wilde er wel even weer uit. We kregen veel positieve 

reacties. 

De tweede week van september hebben we nog een midweek georganiseerd naar 

Ossendrecht. Hier gingen 41 dames mee voor een geslaagde maar drukke vakantie. 

Zaterdag 16 oktober hebben we onze ontmoetingsdag georganiseerd hier waren 99 

dames aanwezig, de morgen vulden we zelf in en na de middag kwam de heer Pilon met 

een reisverslag. 

Zaterdag 11 december wilden we ons 45-jarig jubileum vieren maar dat kon helaas niet 

doorgaan in verband met de Corona-maatregelen. We hopen volgend jaar wel weer iets 

te kunnen organiseren. 

 

Breimenu Coördinator Ans Gramser 

De leden van Breimenu zijn in 2021 hooguit vijfmaal bij elkaar geweest helaas. De 

onderlinge contacten hebben we erg gemist maar daar stond wel tegenover dat we Leut 

en Teut iedere week hadden.  

De leden van breimenu hopen dat alles weer een beetje op gang komt in 2022. 

 

Dansgroep Internationaal coördinator Ans de Jong 

De dansgroep is na bijna anderhalf jaar, wegens de maatregelen omtrent het Corona-

virus, op 21 oktober weer begonnen. Hoewel wat leden betreft enigszins afgeslankt. 

Enkele leden bedankten wegens fysieke problemen, anderen wilden vanwege Corona 

liever nog even wachten. Wij zijn met 11 leden weer begonnen. We dansen op enige  

afstand van elkaar en dat gaat prima. Dit alles onder leiding van Hannelore Duynstee.  

4 November zijn we begonnen met QR-codes te scannen, ook dat gaf geen problemen.  

Helaas hebben we maar 3 avonden kunnen dansen totdat de maatregelen ons weer 

inhaalden en de deuren van de Pan weer sloten. 

 

Dinnerclub coördinator Annie Kaput 

Een jaar waarin de restaurants niet of nauwelijks open waren. En waarin alleen mensen 

met een QR-code of test naar binnen mochten. We zijn slechts twee keer uit eten 

geweest. 

Grand Café Centraal in Tynaarlo 1 september 2021. We waren een groep van 13 leden. 

Het café was tijdens de lockdown verbouwd. Het zag er goed uit. We kwamen niet aan 

een lange tafel te zitten. De tafeltjes stonden zo ver mogelijk uit elkaar. Het eten was 

zeer goed.  Dit café heet niet voor niks “grand”. 

Café Hingstman in Zeijen 19 november. We waren 14 leden. Het café was een aanrader. 

Het achterste deel van het café was ingericht voor ons. De jeugd van Zeijen zat op 

enkele meters afstand voor in het café. De gerechten waren lekker. Er zaten een stel 

Vrouwen van Nu uit Vries met zeer tevreden gezichten gezellig te eten en te kletsen. We 

hoopten elkaar bij de kerstmaaltijd weer te zien. Jammer genoeg kon dat niet doorgaan. 
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Fietsclub: Coördinator – Griet Trip 

In de maand juli hebben we twee avonden gefietst.  

En we waren blij dat onze jaarlijkse fietsdag wel door mocht gaan op 5 Augustus. 

Om kwart voor negen druppelen de dames van Vrouwen nu Vries binnen bij Grand Café 

Onder de Linden. 

Het mag weer fietsen met een groep. 

Als om negen uur alle 19 dames gearriveerd zijn, kunnen we starten. We hebben een 

mooie route uitgezet en het is prachtig weer. Vol goede moed gaan we op pad. 

Via mooie fietspaden komen we tegen half elf aan in Ekehaar bij Café Popken voor koffie 

met appelgebak of een plak krentewegge hmmmmmm. 

Na een klein uurtje worden de fietsen weer gepakt en gaan we verder door het Drentse 

land richting het Boomkroonpad bij Drouwen. Hier gaan we lunchen bestaande uit soep, 

brood met beleg en niet te vergeten een overheerlijke kroket. Ook is er voor de 

liefhebbers fruit na. En er is een grotere pauze ingelast voor wie nog even wilde winkelen 

in het mooie winkeltje van het park. 

Tegen tweeën gaan we weer verder door de bossen van ons mooie Drenthe. De richting 

gaat weer naar Vries. Hier komen we tegen half vier aan, dus nog tijd voor een 

consumptie bij Hamersma op het terras. 

Daarna gaat iedereen huiswaarts moe maar voldaan, een lange route van 59 km. 

Het was een mooie en geslaagde dag. Dames bedankt voor jullie deelname. 

 

Kegelclub coördinator Hennie Nijdam 

In 2020 is de kegelclub niet actief geweest en helaas kregen we bericht dat het Wapen 

van Vries - de locatie waar we kegelden – aan het verbouwen was en de kegelbaan ging 

afbreken. Aangezien er in de directe omgeving van Vries geen andere kegelbaan te 

vinden is heeft deze interessegroep besloten zich op te heffen. 
 

Koor coördinator Ineke van Leeuwen  

Een optreden stond gepland voor het Kerstfeest van Vrouwen van Nu Vries, maar helaas! 

Het oefenen ging net zo lekker. 

We hopen dat de zangmiddag van Vrouwen van Nu, in 2022 wèl doorgang zal vinden. 

Het koor zingt op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur bij Grand Café “Onder de 

Linden” in Vries.  

Ladies Night: Coördinator Janny Roggen.  

Als gevolg van Corona-maatregelen in 2021 geen LadiesNight in de maanden februari, 

maart, april, juni en december. Gelukkig kon de LadiesNight van oktober wel doorgaan. 

Er stond een indrukwekkende film over Frida Kahlo op het programma en dat zorgde 

voor een volle zaal en…. het was weer een gezellige avond met koffie, koek, bitterballen 

en borrel.   

Jammer dat we elkaar in 2021 niet vaker in “De Pan” konden ontmoeten.  

 
Museumclub: coördinatoren Jopie van Dalen en Janny Roggen. 

Aan het einde van het jaar 2021 zag het er naar uit dat we de draad met de museumclub 

weer konden oppakken. Na lange tijd er weer op uitgaan met elkaar. Maar helaas……  

Het geplande bezoek op 28 november aan de expositie “Artemisia. Vrouw en Macht” van 

de Italiaanse vrouwelijke top-barokschilder Artemisia Gentileschi in het Rijksmuseum 

Twente en aan “De Museumfabriek” in Enschede moesten we afblazen. Corona gooide 

weer roet in het eten.  

We hoopten dat de trip naar Amsterdam nog wel door kon gaan op 30 december. In de 

Nieuwe Kerk wilden we naar de mode-expositie “Maison Amsterdam” gaan en daarna 

naar “De Gouden Koets” in het Amsterdam Museum. En tot slot ’s avonds in een open 

boot door de grachten om het “Amsterdam Light Festival” te beleven onder het genot 

van een warme chocolademelk en glühwein. Daarna gezellig eten op de Wallen en dan 

met de trein weer naar Drenthe. Door Corona viel ook deze dag in het water.  

De museum-app groep bleef wel in de lucht, die had geen last van Corona.  

 

Nordic Walking  

Helaas heeft niet één lid zich gemeld om de coördinatie van Nordic Walking op zich te 

nemen.  
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Spelmorgen coördinator Aly Been 

In verband met de Corona-maatregelen konden we de spelmorgen niet één keer door 

laten gaan.  

 
Toneelclub coördinator Ina Snijder 

Ook de toneelclub is in 2021 niet bijeengeweest, daarvoor in de plaats hebben Ina en 

Trijnie gedichten voorgedragen tijdens 4 Leut- en Teutbijeenkomsten.  

 
Tuinclub coördinator Aly de Groot 

Voor de tuinclub was het voor de tweede keer een saaie zomer. Wegens de beperkingen 

en de risico’s door de coronapandemie heeft het bestuur van de tuinclub besloten ook dit 

jaar geen tuinen te bezoeken.  

Groet namens de tuinclub, Aly 

 

Wandelclub coördinator Hennie Wekema 

Helaas hebben we in het Coronajaar 2021 maar 1 officiële Provinciale wandelmorgen 

gehad. Deze werd gehouden op 14 oktober 2021 te Pesse en alle Coronamaatregelingen 

werden nageleefd.  

De wandeling, die door ons georganiseerd zou worden, is niet doorgegaan. 

We hebben heel bewust deze wandeling teruggetrokken wegens alle Coronaperikelen. 

Wel hebben we afgelopen zomer een 5-tal wandelingen gemaakt in en om Vries (plm. 8 

km). 

Hieraan hebben gemiddeld 4 à 5 personen meegelopen. 

 
 

4. Contactavond 
In 2021 hebben we op 23 augustus een informele contactavond georganiseerd waar de 

contactvrouwen, coördinatoren en bestuursleden bij aanwezig waren.  

Eerst heeft bestuurslid – sinds februari 2021 - Olga Klompstra zich voorgesteld. Daarna 

volgt ‘een rondje’ hoe iedereen de Corona-tijd had ervaren. En werd er gevraagd - omdat 

er geen koffietafelgesprekken door de contactvrouwen met ‘hun leden’ kon worden 

gevoerd - of ze wel contact met hun leden zijn blijven houden.  

Vervolgens is uitleg gegeven dat in het vervolg alle leden met een kroonjaar bezoek 

krijgen van hun contactvrouw met een van de bestuursleden. De reden hiervan is dat het 

steeds dezelfde leden zijn die hun kroonjaar hebben als onze vereniging een jubileum 

viert en dan alleen uitgenodigd worden voor de ‘verjaardagsvisite’ en zij geen bezoek 

krijgen. Het bestuur hoopt het hiermee recht getrokken te hebben. 

Omdat in 2021 geen afdelingsvergadering is gehouden en de jubilarissen dus niet in het 

zonnetje gezet konden worden, hebben de bestuursleden de jubilarissen thuis een 

bezoek gebracht en het presentje overhandigd. Dit werd door alle jubilarissen zo 

gewaardeerd dat het bestuur besloten heeft om dit – in ieder geval voorlopig- te blijven 

doen. Uiteraard worden de namen van de jubilarissen wel op de agenda van de 

afdelingsjaarvergadering vermeld en tijdens de vergadering zelf genoemd. 

 
 
5. Excursies/workshops: coördinator Ineke van Leeuwen 

Bloemschikken 

Onder leiding van Carla den Uyl, hebben we in 2021 één keer fysiek samen kunnen 

bloemschikken, in november.  

Wèl heeft Carla voor Pasen en Kerst een pakket samengesteld, waarmee de dames thuis 

aan de slag konden! Beschrijving en foto’s volgden over de mail. 

 

Excursies/workshops 

Geplande workshops èn excursies gingen, wederom, niet door.  

Wèl was er de gelegenheid om een hanging basket te bestellen, evenals een bollenmand! 

Helaas weinig tot geen animo voor. Zelf maken is natuurlijk véél leuker. 

Laten we hopen dat 2022 verandering brengt!!!! 
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6. Diversen 
 

Bezoek leden kroonjaren coördinatie bestuur 

In 2021 heeft het bestuur zelf de coördinatie van het bezoek aan de leden met een 

kroonjaar op zich genomen. En werd samen met een van de bestuursleden en de 

betreffende contactvrouw - indien gewenst - een bezoekje gebracht. Heel leuk om op 

deze manier meer persoonlijk contact met de betreffende leden te hebben. 

 

Lief en leed coördinator Jopie van Dalen 

Weer is er een jaar voor menigeen veel te rustig voorbij gegaan. 

Er zijn veel bezoekjes vergezeld met een bloemetje afgelegd naar leden met een lustrum 

verjaardag, naar de 90+ leden en zieke leden. 

Velen hebben een opkikkertje, beterschapskaart of een verjaardagskaart ontvangen. 

In januari is ons lid Margje Stoker overleden. We zijn naar haar condoleance bezoek bij 

haar thuis geweest. 

Er zijn condoleance kaarten naar leden verstuurd van wie een naaste familielid is 

overleden. 

In totaal zijn er dit jaar plm. 120 kaarten verstuurd. 

Voor het jaar 2022 meer lief dan leed gewenst! 

 

Jubileumdag 90-jarig bestaan Vrouwen van Nu op 12 oktober in theater 

Orpheus te Apeldoorn 

Van afdeling Vries hebben 9 leden genoten van de landelijke Jubileumdag in Theater 

Orpheus te Apeldoorn op 12 oktober. Bij het ochtendprogramma was ook 

beschermvrouw H.K.H. Prinses Beatrix aanwezig. 

 

Website Vrouwen van nu Vries: 

Op de website van Vrouwen van Nu Vries, onderdeel van de website van het Landelijk 

Bureau, is praktisch alles over onze afdeling te vinden. Ook worden er van de diverse 

activiteiten en interessegroepen regelmatig foto’s geplaatst. Webmaster Aly de Groot 

zorgt ervoor dat de website actueel blijft. Als Aly niet aanwezig is verzorgd Janneke 

Bakker de website: www.vrouwenvannu.nl/vries. 

 

 

7. Activiteiten in ‘Platform Tynaarlo’ verband  
Normaal gesproken hebben de besturen van Platform Tynaarlo in januari een 

nieuwjaarsbijeenkomst bij een van de afdelingen en is er 2x per jaar een overleg met de 

leden van Platform Tynaarlo. In 2021 kon de nieuwjaarsbijeenkomst helaas niet 

doorgaan vanwege de Coronamaatregelen, maar er wel 1x overleg geweest in De 

Ludinge te Zuidlaren en wel op 1 november. 

 

 

8. Tot slot 
Bestuur: 

Het bestuur werd vanaf februari 2021 gevormd door: 

Janneke Bakker  – secretaris, voorzitter en plv. penningmeester  

Marlène Voors   – plv. secretaris en vicevoorzitter 

Olga Klompstra  - penningmeester 

Annie Kaput  - algemeen lid 

 

Aangezien we geen afscheid konden nemen van Janny Zuiderveen tijdens de 

afdelingsvergadering hebben we tijdens een gezellig etentje in het Wapen van Vries 

afscheid van Janny als bestuurslid genomen. 

 

Het bestuur vergaderde 9x in 2021 fysiek bij een van de bestuursleden thuis en 7x 

digitaal via Zoom, daar tussendoor hadden de bestuursleden veel mailcontact. 

 

Kerststukjes maken:Vanwege de Coronamaatregelen konden we dit jaar niet zelf de 

kerststukjes voor de 80-jarige leden en ouder van onze afdeling maken, maar hebben we 

dit moeten uitbesteden aan Florence Imminga van Ontluikend Groen en haar team. 
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Kader:  

Contactvrouwen in 2021 waren Janneke Bakker; Jopie van Dalen; Fenny Geerts;  

Gea Hazenberg; Annie Kaput; Olga Klompstra; Zwaantje Kok; Hennie Nijdam;  

Trijnie Polling; Tini Timmer; Janny Witvoet en Janny Zuiderveen. 

Coördinatoren in 2021 waren Aly Been; Jopie van Dalen; Ans Gramser; Aly de Groot; 

Gea Hazenberg; Ineke van Leeuwen; Ans de Jong; Annie Kaput; Tietje Menninga;  

Hennie Nijdam; Griet Trip; Janny Roggen; Yvette Roosendaal; Ina Snijder en  

Hennie Wekema.  

 

Nieuwsbrief:  

De nieuwsbrief kwam 12x uit met informatie over o.a. de te houden bijeenkomsten, 

mededelingen en afdelingsactiviteiten. Omdat door de Corona-maatregelen alle 

activiteiten stil werden gelegd werd de nieuwsbrief mede gevuld met door de leden 

opgestuurde verhalen en/of gedichten. 

De nieuwsbrief wordt per email verzonden, alleen de leden die niet over een emailadres 

beschikken krijgen de nieuwsbrief door hun contactvrouw in de brievenbus bezorgd.  

Gea Hazenberg verzorgt het printwerk voor onze afdeling en Marlène Voors zorgt ervoor 

dat het juiste aantal nieuwsbrieven bij de contactvrouwen – voor verspreiding bij de 

betreffende leden – wordt bezorgd.  

 

Nieuwsflits:  

Een nieuwsflits wordt verstuurd als herinnering aan een bijeenkomst. Ook wordt de 

nieuwsflits gebruikt voor het overbrengen van ‘spoedinformatie’. In 2021 werd er 3x een 

nieuwsflits gemaild of in de brievenbus bezorgd. 

 

De agenda van Vries: 

Normaal gesproken is er een volledig dagelijks overzicht van alle activiteiten van de 

afdeling Vries beschikbaar voor bestuurders, contactvrouwen en coördinatoren. De 

agendaberichten staan dan op de eigen website en worden vermeld in de Krant van 

Tynaarlo. Helaas kon er in 2021 niets gemeld of vermeld worden. 

 

Lid van verdienste:  

Mevrouw Gerda Boerma-Clevering is lid van verdienste, zij is al 77 jaar lid en bereikte in 

2021 de leeftijd van 102 jaar! 

 

Ledenbestand:  

Afdeling Vries telde op 1 januari 2021 145 leden en 7 gastleden.  

In 2021 hebben we drie nieuwe leden en 1 nieuw gastlid kunnen verwelkomen. 

De nieuwe leden zijn: Joke-Jitty Visser-Houtsma; Trienke Bijsma-Huizinga en  

Anna Sekema-Bul.    

 

In 2021 is ons één lid ontvallen. Op 7 januari is Margje Stoker-Emmens overleden.  

 

Leden die het lidmaatschap om diverse redenen hebben opgezegd per 1 januari 2022 

zijn: Dini Bakker-Bakker; Margje ten Brink-Homan; Tineke van Dam-Pastoor; Jannie 

Douwes-Homan; Anneke de Groot-Dijkema; Rita Joosten-Nijboer; Geertje Kremer-

Steenbergen; Coosje Smalbil-de Groot; Mieke Smallenbroek-de Jonge; Tiesje Tolner; 

Ineke Tuin en gastlid Geesje Ubels-Mulder. 

 

Per 1 januari 2022 bestaat het ledenbestand uit 136 leden en 7 gastleden. 

 

 

Vries, 25 februari 2022 

Janneke Bakker 

secretaris 


