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

 
Dinsdag 10 mei – ”Een avondje klootschieten of spelletjes spelen” 
We gaan weer met elkaar een avondje met de kloten, de ballen, de harken en de brikken bewegen  

en in Grand Café Onder de Linden spelletjes spelen.  

Ondertussen gezellig even bijpraten en met elkaar genieten van een mooie en gezellige avond.  

Aanvang 19.00 uur bij café “Onder de Linden”. Kosten € 5,- all-in. Je hoeft je niet op te geven!  

Kom en doe mee!  

Bij afgelasting wordt deze gezellige avond verplaatst naar 17 mei!! 

 
Vrijdagavond 13 mei - “Ladies Night” met “Yao” 
Aanvang 19.45 uur – in de huiskamer van De Pan in Vries.  

Ook deze avond staan in de gezellige huiskamer de koffie en thee met koekjes weer op de tafel. Maar 

ook tussen de bedrijven door is er even tijd voor een glaasje vocht en bitterballen.  

In het noorden van Senegal hoopt Yao zijn held schrijver Seydou te ontmoeten. Yao trotseert moedig 

de 387 km naar de hoofdstad om zijn droom te verwezenlijken. 

Tijdens de Ladies Night van vrijdagavond 10 juni a.s. gaan we terug in de tijd naar de andere kant 

van de oceaan. We gaan die avond op avontuur met Jesse (Richard Gere) in zijn vuurrode Cadillac.  

 
Uitnodiging provinciale agrarische dag 2022  
Thema: “Kom de agrarische excursiedagen vieren. Rondom Rolde”.  

Datum: voorkeursdatum donderdag 29 september 2022, reservedatum dinsdag 4 oktober 

2022.  

Locatie: Grand-Café Hofsteenge, Hoofdstraat 23, 9451 BA Rolde.  

Aanvang: om 9.00 uur in Grand-Café Hofsteenge met koffie. Daar ook de lunch en rond 16.30 uur 

de afsluiting. 

Programma: bezoeken aan “melkgeitenhouderij Feddema”; “Stal Beekdal”; “Vreugdenhil, 

mooimakers voor uw tuin”; ”Bijenstal Bij de hunebedden”. Kosten: € 38,-- p.p.  

Vervoer: op eigen gelegenheid van Vries naar Rolde vv.  

Aanmelding voor 15 juni a.s.: (alleen als je op de beide data kunt!!) bij agrarisch coördinator Janny 

Roggen, jannyroggen@xs4all.nl , 06-20307033. Bij geen gehoor: Jopie van Dalen, 

jopievandalen@kpnmail.nl , 0592-541449. Geen voicemail inspreken! Afmelden na 15 juni betekent 

wel dat je het deelnemersbedrag moet betalen. Heb je een speciaal dieet dan dit gelijk met je 

aanmelding doorgeven.  

Betalen deelnemersbijdrage van € 38,--: in de loop van juli krijg je bericht of en zo ja op welke 

van de 2 data wij in Rolde verwacht worden. En ook nadere informatie over de wijze van de betaling 

van het deelnemersbedrag.   

 

Mededelingen:          zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries  
- Lief & Leed: op 30 maart is ons lid Trijnie Polling overleden. Trijnie was vanaf 2009 lid van onze 

afdeling en heeft veel voor onze afdeling gedaan en betekend. Ze is van 2010 tot 2020 bestuurslid 

geweest en was van verschillende interessegroepen lid. Bij de toneelclub was Trijnie de drijvende 

kracht, de regisseuse én sterspeelster. Daarnaast was Trijnie ook een heel fijne en lieve 

contactvrouw voor de leden van onze afdeling die buiten Vries wonen. 

 Op 8 april is ons lid Annie Noord-Sollie op de gezegende leeftijd van 92 jaar, na een afnemende 

gezondheid, overleden. Mevrouw Noord was vanaf 1980 lid van onze afdeling en kwam toen haar 

gezondheid het nog toeliet dat ze autoreed, vaak samen met Gerda Boerma-Clevering naar onze 

bijeenkomsten en LadiesNights waar ze samen heerlijk konden genieten van een drankje. 
-  Oproep: We zitten te springen om 2 contactvrouwen voor de leden die buiten Vries wonen. 

Aangezien dit ondertussen 24 leden zijn lijkt het ons handiger om hiervoor 2 contactvrouwen te 

vragen. Eén voor de 14 leden die in Ubbena, Zeijen, Rhee en Assen wonen en één voor de 10 

leden en gastleden die in Donderen, Groningen, Tynaarlo, Zuidlaren, Haren, Paterswolde, Lieveren, 

Tynaarlo, Norg en Roden wonen. 
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 Voel je hier iets voor neem dan contact op met Janneke Bakker, zij kan je vertellen wat het 

contactvrouw zijn inhoudt. 

-   Oproep: 

 Ook zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Het kan toch niet zo zijn dat we in 2024 ons 95-jarig bestaan niet meer zouden kunnen vieren! 

Maar als er zich niemand meldt dan is het straks en misschien zelfs al in februari 2023 bij de 

jaarlijkse afdelingsvergadering ook voor onze afdeling “over en uit”. Ook hiervoor contact opnemen 

met Janneke Bakker. 

- Nieuwsbrief juni 2022, nr. 6: komt eind mei in de mailbox of in de brievenbus. 

 

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor ook de katern in het Magazine 

Vrouwen van Nu - 82e jaargang – april 2022  

-  Cie. Alleenstaanden – 45-jarig jubileum wordt alsnog gevierd op 28 mei a.s.  

 Alle alleenstaande vrouwen, die lid zijn van een plaatselijke afdeling, zijn van harte welkom op 28 

mei om 13.00 uur in Hofsteenge te Grolloo. Kosten € 25,- (incl koffie/thee met gebak, 2x 

consumptie en hapjes). Opgave voor 23 mei bij Trijn Slomp 0599 235476, trijnslomp@hetnet.nl of 

Emmy Slagter 0592 409979, emmyslagter@gmail.com. Betaling voor 23 mei: bankrekening NL68 

RABO 0116 5460 77 t.n.v. alleenstaanden vrouwen van nu Drenthe ovv naam en activiteit. 

- Provinciale Agrarische Commissie Drenthe – Themadag op maandag 13 juni in De 

Molenhoeve in Hoogeveen. Thema: “vrouwen timmeren aan de weg”. Aanvang: 9.30 uur. Kosten  

 € 25,- p.p. Vervoer: op eigen gelegenheid of gezamenlijk als er meerdere leden van onze afdeling 

gaan.  

 Belangstelling? Programma in bezit secretariaat (kan gemaild/opgestuurd worden). 

 Voor 20 mei aanmelden via secretaris – Janneke Bakker, telefoon (0592) 542670 of 06-22665305.  

-  Provinciale wandeling – in mei is er geen provinciale wandeling. Op donderdag 9 juni organiseert 

afdeling Gasselternijveen de Provinciale wandeling. Start: MFC de Spil. 

    Kosten: € 8,- p.p. exclusief vervoer. Opgave uiterlijk zondag 29 mei bij Hennie Wekema, telefoon 

(0592) 542979 of e-mail jenhwekema@gmail.com. Zou je ook kunnen/willen rijden? Vermeld dit 

dan ook. 
 

De agenda van Vries: 

Nordic walking: iedere maandag om 13.00 uur vertrek locatie in overleg.  

datum activiteit  mei       aanvang locatie 

ma 2 bestuursvergadering    13.30 bij Annie thuis 

di 3 Tuinclub naar Anna Kramer/Pieter Wever 13.30 vertrek De Brink 

 daarna naar Het Witte Huis om het 25-jarig jubileum te vieren 

do 5 fietstocht    13.30 vertrek De Brink 

vr 6 Breimenu    09.30 Bij Menke thuis 

zo 3 Gezellige middag voor alle alleenstaande 13.30 de Molenhoeve te 

 leden van Vrouwen van Nu Drenthe  Hoogeveen 

di 10 Provinciale Jaarvergadering 14.00 Van der Valk Emmen 

di 10 spelavond: klootschieten en sjoelen 19.00 Onder de Linden 

 (bij slecht weer 17 mei!!!) 

do 12 provinciale wandeling in Ruinen 09.30 vertrek in overleg 

vr 13 Ladies Night met “Yao”  19.45 De Pan 

di 17 reserve dag spelavond 

wo 18 fietsdag cie. Alleenstaanden Drenthe 09.30 Hofsteenge, Grolloo 

do 19 fietstocht    13.30 vertrek De Brink 

vr 20 Ontmoetingsdag op de Floriade 10.00 vertrek in overleg 

do 26 Hemelvaart 

vr 27 Breimenu (laatste keer voor de vakantie) 09.30 bij Menke thuis 

za 28 Viering 45-jarig jubileum cie. Alleenstaanden13.00 Grolloo 

 Drenthe in Hofsteenge Grolloo 

 

datum activiteit  juni       aanvang locatie 

do 2 fietstocht  13.30  vertrek de Brink 

vr 3 1e Leut en Teut op het terras 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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