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

 
Vrijdagmorgen in juli en augustus – ”Leut en Teut op ’t Terras” 
Op de vrijdagmorgen nog in de maanden 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 8 juli - “Ladies Night” met “Aus dem Nichts” 
Aanvang 19.45 uur – in de huiskamer van De Pan in Vries.  

Met de zomerstop voor de deur gaan we eerst nog een keer samen naar een film kijken in onze 

gezellige huiskamer. Met koffie, thee, lekkere koekjes, glaasje vocht en bitterballen. Tijdens deze 

laatste “Ladies Night” voor de zomervakantie de film “Aus dem Nichts”. In 1 tel verandert het leven 

van Katja. Bij een bomaanslag komen haar man en zoontje om het leven. Na een onverwachte 

uitspraak van de rechter neemt Katja het heft in eigen handen. Een aangrijpende film over verdriet, 

vooroordelen en gerechtigheid.  

Na de zomervakantie beginnen we weer met de “LadiesNight” op vrijdag 9 september 2022 met de 

film “Wild Oats”; 14 oktober ’22 “Phantom Thread”; 11 november ’22 “Emma”; 9 december 

’22 “The Christmas Candle”. 

In het jaar 2023 zijn we ook weer welkom in “De Pan” op vrijdag 13 januari 2023 met “Victoria & 

Abdul”; 10 februari ’23 “Loving Vincent”; 10 maart ’23 “Red Joan”; 14 april ’23 “Gli Anni 

piu belli”; 12 mei ’23 “Yesterday”; 9 juni ’23 “Sunset”; 14 juli ’23 “Portrait de la jeune fille 

en feu”. 

Na de zomervakantie van 2023 zijn de “Ladies Nights” op 8 september, 13 oktober, 10 november en 

8 december 2023. Ook voor deze avonden liggen de films klaar om met elkaar van te genieten in de 

huiskamer van “De Pan”. 

Mocht Corona weer toeslaan dan kan dit consequenties hebben voor bovenstaande planning van onze 

“Ladies Night” filmavonden.  

 

Zaterdag 23 juli – excursie Imkerij Rolde  
Aanvang 11.00 uur – Burg. Reijndersstraat 10 te Rolde  
Op zaterdag, 23 juli, hebben wij een excursie gepland bij de Imkerij in Rolde. 

De dag begint om 11.00 uur met koffie of thee.  

Na een presentatie en een uitleg van een bijenkast is er tijd voor een geheel verzorgde lunch. 

Dan wordt het tijd om richting de velden te gaan om in de bijenkast te gaan werken. 

Bij terugkomst gaan we de honing ontzegelen, slingeren en oppotten. 

Rond 16.00 uur eindigen we met een eigen gemaakte pot honing. 

Kosten: € 35,- p.p., deze prijs is inclusief koffie, thee, lunch en de eigen gemaakte pot honing!, maar 

exclusief vervoer. 

Vervoer: 10.30 uur per auto vanaf De Brink, graag bij opgave doorgeven of je wilt rijden. Ga je liever 

op de fiets dan dit ook doorgeven bij opgave.  

Opgeven voor 15 juli, bij cursuscoördinator Ineke van Leeuwen, tel (0592) 58 04 63 of email: 

wivanleeuwen@kpnplanet.nl  

 

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! 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


 
Mededelingen:          zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries  
- Afspraken met jubilarissen: Door omstandigheden zijn we er nog niet aan toegekomen om  

afspraken met de jubilarissen te maken. We zijn jullie niet vergeten en hopen dit zo snel mogelijk 

weer op te pakken. 

-   Oproep aspirant bestuurslid: 

 Helaas heeft zich nog niemand gemeld als aspirant bestuurslid! 

Het bestuur komt meestal 1x per maand bij elkaar (dat zijn dan heel gezellige koffie-ochtenden of 

thee-middagen) in de zomermaanden slaan we vaak over.  

Geef je 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 augustus 2022, nr. 8: 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 - 82e jaargang – april 2022  

- Commissie Cultuur nodigt u van harte uit voor een dagexcursie met de bus naar Enschede op 

dinsdag 6 september. Programma: Vertrek 7.30 uur uit Assen (Bonte Wever); 2x koffie met 

gebak in Gasterij bij Rozendaal; rondleiding met gids door de wijk Roombeek; bezoek 

Museumfabriek (waar u ook de lunch kunt gebruiken op eigen gelegenheid); rondleiding door de  

synagoge; 3 gangendiner in restaurant ‘De Klomp’ en ca 20.00 uur terugkomst in Assen. 

Kosten: € 68,50 p.p. Aanmelden vóór woensdag 6 juli bij Alberta Bartelds, bij voorkeur per email 

alberta.bartelds@planet.nl (tel 0591-301415); betalen: NL39 RABO 0147 9286 21 tnv Vrouwen 

van Nu Commissie Cultuur. Betalen is opgeven. Mocht de reis niet doorgaan krijgt u uw geld 

uiteraard terug. Maximaal 50 personen. Vol is vol. 

 

De agenda van Vries: 

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

 

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 Fietsen  13.30 start De Brink 

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

vr 8 Ladies Night met “Aus dem Nichts” 19.45 Huiskamer De Pan 

do 14 Provinciale Wandeling in Beilen  09.30 vertrek in overleg 

ma 11 Rondleiding Synagoge Groningen 13.30 Folkingestraat 

di 12 Contactavond (bestuursleden, contact- 

 vrouwen en coördinatoren) 19.45 De Pan 

do 14 Provinciale zomerwandeling Beilen 09.30 vertrek in overleg 

vr 15 Leut en Teut op het terras 10.00 Onder de Linden 

vr 15 Dinnerclub uit eten bij De Rode Kater  18.00 Eelde 

do 21 Fietsen    13.30 vertrek De Brink 

za 23 Excursie Imkerij Rolde    10.30  vertrek De Brink 

vr 22 Leut en Teut op het terras 10.00 Onder de Linden 

vr 29 Leut en Teut op het terras 10.00 Onder de Linden 

 

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 

vr 12 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

