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Coronamaatregelen 
Met ingang van woensdag 28 april zijn enkele Corona-maatregelen versoepeld, onder andere: 

De geldende avondklok is opgeheven.  

We kunnen weer op een terras een kopje koffie/thee of een glaasje drinken van 12.00 tot 18.00 uur 

met 1 ander persoon aan tafel. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Uit hetzelfde huishouden 

mogen er meer mensen aan tafel. Betalen mag binnen, ook toiletgebruik binnen is toegestaan. Een 

mondkapje is binnen verplicht! 

We mogen 2 personen per dag thuis ontvangen. 

De winkels gaan weer open zonder vooraf een afspraak te plannen, maar het verzoek blijft wel om dit 

zoveel mogelijk alleen te doen.  

 

Op 3 mei kijkt de regering opnieuw naar de maatregelen, misschien weer minder maatregelen vanaf 

11 mei. 

 

Start bijeenkomsten en interessegroepen 
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, ook onze leden! 

Vandaar dat we gestart zijn met het plannen van de bijeenkomsten vanaf september en als het “mag” 

starten we “Leut- en Teut” al in juni in plaats van juli. 

Met de coördinatoren gaan we in overleg over de datum wanneer de interessegroepen weer kunnen 

starten. 

Blijf gezond, houd nog even vol. We kunnen het! 

 

Onder voorbehoud geplande bijeenkomsten: 

- 4 juni Leut en Teut van 10.00 tot 11.00 uur op het terras van Grandcafé Onder de Linden 

- 11 juni Leut en Teut 

- 18 juni Leut en Teut 

- 25 juni Leut en Teut 

- alle vrijdagen in juli en augustus Leut en Teut 

- Fietsdag op donderdag 5 augustus (zie onder bij coördinatoren) 

- Bijeenkomst 15 september met Pub Quiz 

- Klootschieten op donderdagmiddag 2 september 

- Theemiddag op dinsdag 26 oktober  

- Bijeenkomst op maandag 15 november 

- Kerstavond op maandag 13 december 

Verzoek aan de contactvrouwen en coördinatoren om maandagavond 30 augustus in de agenda te 

reserveren.  

 

 

Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries   
- coördinatoren: er hebben zich helaas nog geen leden aangemeld die de coördinatie van de 

Fietsclub en Nordic Walking over willen nemen van respectievelijk Geesje Mulder en Alie Bruin. 

Het zou toch bijzonder jammer zijn als we deze twee interessegroepen zouden moeten opheffen!   

Mocht er zich geen coördinator voor de fietsclub melden dan gaat de fietsdag op 5 augustus niet 

door!!  

Informatie kan opgevraagd worden bij Geesje Mulder (fietsclub) en Alie Bruin (nordic walking). 

Aanmelden bij secretaris Janneke Bakker, telefoon 0592 542670 of per email 

vrouwenvannuvries@gmail.com  

- hanging-baskets: heeft een van jullie een hanging-basket besteld bij VOF Van Oostwaard in 

Zuidbroek zonder dit aan Ineke van Leeuwen door te geven? 

In de 1e week van mei gaan Janneke Bakker en Ineke van Leeuwen de door de leden van onze 

afdeling bestelde baskets ophalen. Heb je vergeten dit te melden bel dan even met Janneke telefoon 

542670 inspreken op antwoordapparaat mag, dan word je teruggebeld. 

 

http://www.vrouwenvannu.nl/vries
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


- scherm + projectortafel: na inventarisatie van de materialen van onze afdeling bleken er ook nog 

een scherm + projectortafel aanwezig te zijn. 

Heeft iemand hiervoor belangstelling? Of ken je iemand anders of een vereniging of een stichting die 

hiervoor belangstelling heeft? 

Zo ja, dan kan dit tegen een kleine vergoeding (in onderling overleg af te spreken) opgehaald worden 

bij de secretaris, Janneke Bakker telefoon (0592) 542670. 

- nieuwsbrief juni 2021, nr. 06: komt eind mei in de mailbox of in de brievenbus. 

 

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor de katern in het Vrouwen van Nu 

Magazine #1-2021. 

 

Activiteitenagenda Landelijk Bureau: Vrouwen van Nu Jubileumdag 2021 dinsdag 12 oktober 

in theater Orpheus te Apeldoorn. 

 

 

 

VRIJHEID IN VRIES (ontvangen van Ina Snijder) 

 

De datum 13 april is al 76 jaar lang met Vries verweven… 

Op 13 april 1945 werd door Canadese strijdkrachten de Vrijheid  aan ons dorp teruggegeven! 

De Vrijheid, die vijf jaar lang nergens meer te vinden was… 

Niet op straat, niet in huis, de mensen zaten in zak en as.. 

Het enige geluk, als je in zo’n situatie tenminste van geluk mocht spreken, 

Was dat men hier nog wel zelf wat groente en aardappels kon kweken, 

Zodat de hongerwinter hier niet zo toesloeg als in het westen van het land…. 

Toch toonde de oorlog zich ook in Vries van zijn donkere kant.. 

De ware verhalen die nog steeds verteld worden zijn vaak erg naar… 

Men weet het nog als de dag van gisteren en dat….na 76 jaar! 

Daarom vieren wij ieder jaar de VRIJHEID op 13 april in Vries en op 5 mei in het héle land, 

De Vrijheid die wij moeten koesteren, houdt haar vast, sámen, 

HAND IN HAND 

 

 

 

Bijna zomer (ontvangen van Ina Snijder) 

 

Met het voorjaar wil het nog niet zo goed lukken, 

Onze hortensia zit onder de bruine bevroren stukken! 

Onze kapstok klaagt steen en been, 

Met al die jassen over elkaar heen! 

Voorjaarsbloemen kun je nog niet planten, 

Ze bevriezen aan alle kanten! 

Maar de rododendron en de tuinazalea bloeien uit volle borst, 

Zij laten zich niet kisten door regen, storm of vorst! 
Ook de vogels maken hun nestje en leggen hun ei, 

Bang zijn voor kou hoort er voor hen niet bij! 

En de vroege zwemmers in het Vriezer buitenbad, 

trekken hun baantjes en zeggen, koud?, wat is dat? 

Als de zon zich ook maar even laat zien, 

Voel je haar warmte en denk je misschien, 

Is het nu afgelopen met het koude voorjaar, 

En zijn de eerste tekenen van een naderende zomer zichtbaar…... 

 

 

 

 

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

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

   


