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

Eind mei hebben jullie nieuwsbrief nr. 6 – juni/juli ontvangen, aangezien er nieuws over de 

interessegroepen te melden is brengen we voor juli deze nieuwsbrief uit. 

 

 

Nieuws van de verschillende interessegroepen: 
 
- Dans Internationaal: start 23 september weer. De leidster – Hannelore – heeft er zin in weer 

te beginnen met de leden van dans internationaal. 

 
- Fietsclub: we zijn verheugd te kunnen melden dat naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief  

Griet Trip, Hennie Wekema en Ineke van Leeuwen overleg hebben gehad en besloten hebben om 

niet alleen de fietsdag op 5 augustus door te laten gaan, maar ook dat er dit jaar op woensdag 7 

en woensdag 21 juli gefietst wordt.  

Griet Trip heeft zich bereid verklaard als coördinator van de fietsclub te fungeren. 

Griet, Hennie en Ineke geweldig dat jullie dit hebben opgepakt! 

Let op! Zowel op 7 als 21 juli is de starttijd 18.30 uur bij Onder de Linden. 

 

- Tuinclub: Het tuinclubbestuur heeft besloten ook deze zomer nog geen bezoeken te plannen. 

Voorlopig moeten de leden van de tuinclub (en de overige leden) maar genieten van onze eigen 

tuinen (voor zover mogelijk) of met 1 of 2 tuinliefhebbers ergens zelf een tuin bezoeken.   

 

- Vocaal Vries: “Als de maatregelen het toelaten willen wij graag in september starten met 

zingen. Hierbij de corona regels in acht nemen. Hopelijk is iedereen inmiddels gevaccineerd. 

Ons ledenbestand is wel teruggelopen, dus hierbij een oproep voor enthousiaste zangeressen.  

Het is ook mogelijk om als Vrouwen van Nu Vries lid tijdelijk bij ons aan te sluiten om zo op de 

Kerstbijeenkomst mee te zingen. Gewoon doen!!!!! 

Wij repeteren op dinsdagmiddag van 13:30 uur tot 15:30 uur bij Onder de Linden in Vries.” 

 

- Wandelclub: op 10 juni heeft de wandelclub een lekkere wandeling van 8 km gemaakt. In 

principe gaan ze 8 juli weer opnieuw wandelen. Over de provinciale wandelingen is er nog geen 

nader bericht ontvangen. Of de geplande Wandeldag in Vries op 14 oktober wel door kan gaan 

weten we dus nog niet, we wachten het besluit van de provinciale wandelcommissie af.  

 

- Van de overige interessegroepen volgt nieuws in één van de volgende nieuwsbrieven  

 

 

 
Vrijdagmorgen in juni, juli en augustus – ”Leut en Teut op ’t Terras” 
Op de vrijdagmorgen in de maanden juni, juli en augustus (en misschien zelfs ook nog in september) 

van 10.00 uur tot 11.00 uur met elkaar koffie/thee drinken met appelgebak met slagroom op het 

terras van Grandcafé Onder de Linden en gezellig bijpraten. Bij slecht weer onder de luifel of binnen. 

Ook al zijn de Corona-maatregelen versoepeld, de 1,5 meter afstand geldt nog wel! 

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.   

Op de 1e Leut en Teut op 11 juni waren er 21 leden aanwezig, vorige week op 18 juni waren er helaas maar 

9 leden aanwezig, maar zij hebben wel kunnen genieten van de prachtige gedichten voorgedragen door Ina 

Snijder en Trijnie Polling. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Kom ook eens gezellig leuten en teuten!  

 

 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Donderdag 5 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: € 26,-. Dit geld dient bij de start gepast betaald te worden.  

Opgeven voor 29 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! 

 

 

Agenda bijeenkomsten 2021: 

- Contactavond bestuur met contactvrouwen en coördinatoren op maandagavond 23 augustus 

- Klootschieten donderdagmiddag 2 september (alleen klootschieten, geen spelletjes) 

- De 1e bijeenkomst is verplaatst van woensdag 15 september naar maandag 13 september! 

- Theemiddag dinsdag 26 oktober  

- Bijeenkomst maandag 15 november 

- Kerstavond op maandag 20 december (in de vorige nieuwsbrief stond 19 is een typefout) 

 
 

Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries   
-   nieuw lid: Joke-Jitty Visser heeft zich op de 1e Leut en Teut bijeenkomst op 11 juni als nieuw lid 

aangemeld. Joke-Jitty van harte welkom bij onze vereniging en we hopen dat je je gauw thuis voelt 

bij Vrouwen van Nu Vries.  

-   nieuwsbrief augustus 2021, nr. 08: komt eind juli in de mailbox of in de brievenbus. 

  

 

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

Vrouwen van Nu van mei – nr. 2. 

 

 
De agenda van Vries: 

 

Nordic walking: iedere maandag om 13.00 uur vanaf de rotonde Eikenlaan; op woensdag om 10 

uur, locatie in overleg (tel. 543061).  

 

datum activiteit   juni aanvang locatie 

vr 25 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 

ma 5 bestuursvergadering    10.30  bij Janneke thuis 

wo 7 fietsen    18.30 vertrek De Brink 

do 8  wandelclub     09.15 vertrek De Brink 

vr 9 Leut en Teut op het terras  10.00 Onder de Linden 

vr 16  Leut en Teut op het terras  10.00 Onder de Linden 

wo 21 fietsen    18.30 vertrek de Brink 

vr 23 Leut en Teut op het terras  10.00 Onder de Linden 

vr 30 Leut en Teut op het terras  10.00 Onder de Linden 

 

datum activiteit   augustus aanvang locatie 

do 5 fietsdag    09.00 vertrek De Brink 

vr  6 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     

   

http://www.vrouwenvannu.nl/vries

