
        

          nr. 6   -  juni 2022 
 

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

 
Vrijdagmorgen in juni, juli en augustus – ”Leut en Teut op ’t Terras” 
Op de vrijdagmorgen in de maanden juni, juli en augustus van 10 uur tot 11 uur 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.    

 

Vrijdagavond 10 juni - “Ladies Night” met “Breathless” 
Aanvang 19.45 uur – in de huiskamer van De Pan in Vries.  

We gaan een avondje “zwijmelen” en op avontuur met een jonge Richard Gere als de verliefde Jesse. 

Hij is zo verliefd op de mooie Monica dat ……...?  

Ook deze avond staan koffie en thee met koekjes weer op de tafel. Maar ook tussen de bedrijven 

door is er even tijd voor een drankje en bitterballen.  

Tijdens de Ladies Night van vrijdagavond 8 juli a.s., de laatste keer voor de zomervakantie, de film 

“Aus dem Nichts”. Een aangrijpende film over verdriet, vooroordelen en gerechtigheid.   

Na de zomervakantie starten we met de LadiesNight op vrijdag 9 september 2022.  
 

Dinsdag 14 juni – Bijeenkomst contactvrouwen, coördinatoren met bestuur 
Aanvang 19.45 uur – De Pan 

De contactvrouwen, coördinatoren en bestuursleden overleggen met elkaar, uitnodiging en stukken 

worden per mail verstuurd. 

 
Maandag 11 juli - Rondleiding Synagoge met wandeling in Groningen  
Aanvang 13.30 uur – Folkingestraat 60 
Deze excursie omvat een rondleiding in de synagoge met aansluitend een rondleiding/rondwandeling 

door de vroegere joodse buurt van Groningen, de omgeving van de synagoge. Jullie zien dan als het 

ware de sporen en herinneringen aan het joodse verleden van deze buurt: van de koosjere bakkerij 

tot en met het geboortehuis van kamerlid Betsie Nort. Tussen beide rondleidingen kan in de synagoge 

een kopje koffie/thee gedronken worden. Het programma duurt ca 2,5 uur. 

Kosten € 10,- p.p. vervoer op eigen gelegenheid. Opgeven voor 1 juli bij coördinator Ineke van 

Leeuwen, tel (0592) 58 04 63 of email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl  

 
Laatste kans aanmelden 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 uiterlijk 14 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 14 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,--: als je je opgegeven hebt krijg je in de loop van juli 

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.   
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Mededelingen:          zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries  
- Contactvrouwen: Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we twee reacties ontvangen. 

Afke van der Meulen heeft zich gemeld als contactvrouw voor de leden die in Ubbena, Zeijen, Rhee 

en Assen wonen en Froukje Lugt voor de leden en gastleden die in Donderen, Groningen, Haren, 

Lieveren, Norg, Roden, Paterswolde, Tynaarlo en Zuidlaren wonen. 

 Afke en Froukje heel veel succes en plezier gewenst met het contactvrouw zijn. 

- Oproep aspirant bestuurslid: 

 Helaas heeft zich nog niemand gemeld als aspirant bestuurslid! 

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 juli 2022, nr. 7: komt eind juni 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 9 juni organiseert afdeling Gasselternijveen de Provinciale 

wandeling. Start: MFC de Spil. Ceresstraat 4, 9514 CA  Gasselternijveen. 

    Kosten: € 8,- p.p. exclusief vervoer. Dit is inclusief koffie/thee en cake en bij terugkomst een kop 

soep met een broodje. 

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. Bij opgave ook 

dieet wensen aangeven. 
 

De agenda van Vries: 

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

 

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 

zo 5 1e Pinksterdag 

ma 6 2e Pinksterdag 

di 7  voorbereiding jaarprogramma 2023 10.30 bij Marlène thuis 

di 7 Tuinclub naar de Luie Tuinman in Ruinen  13.00 vertrek De Brink 

do 9 Provinciale Wandeling in Gasselternijveen 09.30 vertrek in overleg 

do 9 bestuursvergadering    13.30 bij Janneke thuis  

vr 10 Leut en Teut op het terras 10.00 Onder de Linden 

vr 10 Ladies Night met ‘Breathless’ 19.45 huiskamer van De Pan 

zo 12 t/m zomerreis commissie Alleenstaanden 

zo 19  Hotel Englischer Hof      Hersberg am Harz 

do 16 fietstocht    13.30 vertrek De Brink 

do 16 Dinnerclub naar Happy World 18.00  Assen 

vr 17 Leut en Teut op het terras 10.00 Onder de Linden 

vr 24 Leut en Teut op het terras 10.00 Onder de Linden 

 

datum activiteit  juli       aanvang locatie 

vr 1 Leut en Teut op het terras 10.00 Onder de Linden 

di 5 Tuinclub naar Tineke van der Mey Haren 13.00 vertrek in overleg 

do 7 fietstocht  13.30 start De Brink 

vr 8 Leut en Teut op het terras 10.00 Onder de Linden 

vr 8 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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