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

 
 
Vrijdagmorgen in augustus – ”Leut en Teut op ’t Terras” 
Ook de vrijdagmorgen in de maand augustus van 10 uur tot 11 uur nog met elkaar koffie/thee 

drinken met appelgebak met slagroom op het terras van Grandcafé Onder de Linden en gezellig 

bijpraten. 

Prijzen: Koffie/thee € 2,00 per kopje, 2x koffie/thee met appelgebak of Drents Turfje € 7,50 p.p.,  

2 kopjes koffie/thee met cake € 6,- p.p.    

 

Donderdag 4 augustus - “Fietsdag”  
Een gezellig dagje met elkaar fietsen en samen aan de koffie en de lunch. Het vertrek is om 9.00 uur  

vanaf de Brink in Vries voor een fietstocht van ongeveer 60 km. Terug in Vries zo tegen 17.00 uur.  

Kosten: € 27,50. Dit geld dient bij de start gepast betaald te worden.  

Opgeven voor 30 juli bij Griet Trip - coördinator fietsclub - telefoonnummer (0592) 541568 of per 

email: grietje.trip@gmail.com   

Er kunnen maximaal 20 deelnemers meefietsen, als het aantal is bereikt kom je op de wachtlijst. 

Opgegeven maar toch niet meefietsen houdt wel in dat je de kosten (lunch etc.) moet betalen! 

Advies: Zorg voor een opgeladen accu en neem de oplader mee! En voor eventuele achtervang voor het 

geval er iets aan de fiets stuk gaat en het niet meer doet.  

 

Maandag 12 september – PUB QUIZ 
Aanvang: 19.45 uur – café “Onder de Linden” 

Gezien het succes van vorige keren is er opnieuw een pub quiz georganiseerd. Laat je verrassen en 

doe samen mee. Het geeft ontspanning en veel plezier. Gea Hazenberg en Fenny Geerts hebben 

leuke en niet te moeilijke vragen bedacht. Dus gewoon komen!! 

 

Donderdag 15 september – klootschieten 
Aanvang: 14.00 uur – vertrek Café Onder de Linden 

Op veler verzoek hebben we ook dit jaar een extra keer ‘klootschieten’ georganiseerd. Alleen 

klootschieten dus niet zoals in het voorjaar met spelletjes binnen. Je hoeft je van tevoren niet op te 

geven, we zien wel ’s middags wie er komen en gezellig mee doen.  

Na afloop samen genieten van een drankje. 

 

Bloemschikcursussen 2022-2023 
Zoals eerder vermeld hebben we in Jeannette Boon de opvolgster van Carla den Uijl gevonden voor 

het geven van de bloemschikcursussen. De cursussen worden vanaf dit seizoen niet meer alleen 

gehouden op de dinsdagavonden maar ook dezelfde dag op de middag. 

De data zijn: 18 oktober; 15 november en 13 december 2022, gevolgd door 17 januari, 14 februari 

en 14 maart 2023. Aanvang: ’s middags 14.00 uur en ’s avonds 19.30 uur. 

Kosten overhead: eenmalig, afhankelijk van het aantal deelnemers; kosten per middag/avond € 18,- 

voor materiaal + € 3,- kosten koffie/thee. Opgave voor 12 september bij Ineke van Leeuwen, (0592) 

580463, email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl. Opgegeven, maar afhaken na 12 september dan wel 

verplicht de overhead betalen! 

 
 
Mededelingen:          zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries  
- Lief en leed: Binnen 14 dagen zijn ons helaas twee leden ontvallen. Jantje Hofsteenge-Hingstman 

is 9 juli overleden en Martha Boerema-Diepstra is op 18 juli rustig ingeslapen.  

Jantje Hofsteenge was al 67 jaar lid van onze vereniging en is 92 jaar geworden. Martha Boerema-

Diepstra was dit jaar 65 jaar lid en zou 16 september 98 jaar geworden zijn. 
 

 

 

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


- Herhaalde oproep aspirant bestuurslid/bestuursleden: 

 Tijdens de contactavond heeft Marlène Voors aangegeven dat zij tijdens de afdelingsvergadering in 

februari 2023 stopt met bestuurslid zijn. Janneke Bakker vindt het zo langzamerhand ook 

welletjes.  Wel is Janneke bereid om in het jaar 2023 nog mee te draaien om de ‘eventuele’ 

opvolger(s) in te werken, zodat zij in het jubileumjaar tijdens de afdelingsvergadering na 15 jaar 

bestuurslid te zijn geweest kan aftreden.  

 Dat zou inhouden dat Annie Kaput en Olga Klompstra samen het bestuur vormen als er zich dit 

jaar geen kandidaten melden, voor hen is het dan ook over en uit op de afdelingsvergadering in 

februari 2023.  

Het zou toch echt ontzettend jammer zijn dat onze afdeling met zulke leuke activiteiten, 

bijeenkomsten en interessegroepen etc. moet ophouden te bestaan, omdat er zich geen 

bestuursleden melden. Kom op dames denk er eens goed over na en meld je aan. 

 Zie je het alleen instappen als een bezwaar, je kunt je ook samen met een vriendin melden. Zelfs 

met z’n tweeën één functie vervullen is een optie.  

Geef je (eventueel samen met een vriendin) op om één of twee keer een bestuursvergadering bij 

te wonen, je hoeft immers niet direct te beslissen. Bel Janneke Bakker en meld dat je de 

eerstkomende bestuursvergadering wel aanwezig wil/kan zijn. 

- Nieuwsbrief september 2022, nr. 9: komt eind augustus 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  

- Provinciale wandeling – op donderdag 11 augustus organiseert afdeling Oosterhesselen/Gees 

e.o. de provinciale wandeling. Locatie: Restaurant De Zwerfkei, Dorpsstraat 59 te Gees. Ontvangst 

en vertrek vanaf 9.30 uur. Afstanden ca 8 en 12 km. Kosten: € 8,- p.p. exclusief vervoer (graag 

gepast betalen!), maar inclusief koffie/thee met cake/koek en bij terugkomst een kop soep met 

een broodje. 

Opgave uiterlijk zondag 1 augustus bij Hennie Wekema, telefoon (0592) 542979 of e-mail 

jenhwekema@gmail.com. Dan ook graag vermelden of je kunt/wilt rijden en eventuele 

dieetwensen doorgeven. 

- De provinciale wandeling op 8 september wordt georganiseerd door afdeling Zuidlaren. 

 

 

 

 De agenda van afdeling Vries: 

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

 

datum activiteit  augustus        aanvang locatie 

di 2 Tuinclub naar Fam. Van Wijk in Paterswolde   13.00 vertrek in overleg 

do 4 Jaarlijkse fietstocht  09.00 vertrek de Brink 

vr 5 Leut en Teut op het terras 10.00 Onder de Linden 

do 11 Provinciale Wandeling Oosterhesselen/Gees   09.30 vertrek in overleg 

vr 12 Leut en Teut op het terras 10.00 Onder de Linden 

do 18 Fietstocht    13.30 vertrek De Brink 

vr 19 Leut en Teut op het terras 10.00 Onder de Linden 

vr 19 Dinnerclub eten bij De Waterburcht  18.00 Eelde 

vr 26 Leut en Teut op het terras (laatste keer) 10.00 Onder de Linden 

 

 

datum activiteit  september        aanvang locatie 

do 1 Fietstocht (laatste dit jaar) 13.30 Onder de Linden 

vr  2 Breimenu     09.30 bij Menke thuis 

di 6 Tuinclub naar Lianne’s siergrassen in De Wilp 13.00 de Brink (auto)  

do 8 spelmorgen    09.30 Onder de Linden 

vr 9 Ladies Night    19.45 Huiskamer De Pan 

 

 

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

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