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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 10.00 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 Leut en Teut op 25 juni waren er 21 leden aanwezig, 2 juli 20 leden, 9 juli ook 20 leden, 16 juli 15 

leden, 23 juli 17 leden en 31 juli 16 leden. Op 31 juli hebben de aanwezige leden genoten van de 

voorgedragen gedichten van Ina Snijder, Trijnie Polling en Ina samen met Hennie Engberts.  

De laatste Leut en Teut op 27 augustus wordt binnen in de grote zaal gehouden in verband met een 

feestelijke afsluiting door Trijnie en Ina met muzikale begeleiding. 
 
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 bij Griet Trip - coördinator fietsclub - telefoonnummer (0592) 541568 of per email: 

grietje.trip@gmail.com   

Er kunnen maximaal 20 leden meefietsen. Er is nog één plek beschikbaar. Dus als je zin hebt om 

gezellig mee te fietsen, dan kan het nog! Pak de telefoon en bel Griet. 

De lunch gaat sowieso door, bij slecht weer wordt vervoer per auto’s geregeld! 

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! 

 

Informele contactavond met contactvrouwen, coördinatoren en bestuursleden – 

maandagavond 23 augustus  

Aanvang: 19.45 uur in De Pan 

De contactvrouwen en coördinatoren ontvangen hiervoor nog een uitnodiging per email. 

 

Donderdagmiddag 2 september – klootschieten 
Aanvang: 14.00 uur – vertrek Café Onder de Linden 

Alleen klootschieten dus niet zoals in het voorjaar met spelletjes binnen. 

Na afloop samen genieten van een hapje en een drankje. 

Je hoeft je van tevoren niet aan te melden, maar zorg wel dat je uiterlijk 13.50 uur aanwezig bent. 

Wellicht handig dat iedereen die mee doet een ‘plastic’ handschoen meeneemt, aangezien we de stok 

en kloot aan elkaar door moeten geven. 

 

Maandag 13 september – bijeenkomst met Barend Peuscher – Parels in de Oostzee  
Aanvang: 19:45 uur – Café Onder de Linden Vries 

Barend Peuscher geeft de lezing “Parels in de Oostzee”, te weten de eilanden Gotland met Farö en 

Stora Karlsö.  

 

Andere geplande bijeenkomsten in 2021 (onder voorbehoud RIVM-richtlijnen) 

- Theemiddag dinsdag 26 oktober  

- Bijeenkomst maandag 15 november met Pub-quiz onder leiding van Gea Hazenberg 

- Kerstavond op maandag 20 december  
 
  

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries  
-  herhaalde oproep: er heeft zich helaas nog geen opvolgster gemeld voor Alie Bruin als coördinator 

 nordic walking. Het zou toch heel jammer zijn als we deze interessegroep moeten schrappen.  

Nordic walking bestaat uit twee groepen, één groep op de maandagmiddag en de andere groep op 

woensdagmorgen. 
-  nieuwsbrief september 2021, nr. 09: komt eind augustus in de mailbox of in de brievenbus. 

In deze nieuwsbrief wordt vermeld welke interessegroepen weer van start gaan in september, dit 

wordt besproken tijdens de contactavond op 23 augustus a.s.  

  

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

Vrouwen van Nu van mei – nr. 2. 

Agrarische dagen in en om Rolde van 2020 zijn verschoven naar 2021 en ondertussen weer 

doorgeschoven naar 2022.  

Commissie alleenstaanden organiseert Zomerreis Noord-Brabant van maandag 6 t/m vrijdag 10 

september. Kosten € 575,-, toeslag éénpersoonskamer € 25,- p.p.p.n. Er zijn nog enkele kamers 

beschikbaar. Inlichtingen bij Trijn Slomp tel 0599-235476 of Emmy Slager tel 0592-409979 

Jaarvergadering vindt plaats op donderdag 30 september a.s. om 14.00 uur in De Voorhof te 

Westerbork. 
 

Activiteitenagenda Landelijk Bureau: Jubileumfeestdag 12 oktober a.s. 

De online kaartverkoop van toegangskaarten, voor de Jubileumfeestdag, is van start gegaan. De 

kaarten zijn verkrijgbaar via de landelijke website en kosten € 24,95 per stuk. 

Let op: vooralsnog is het noodzakelijk dat je een coronatoegangsbewijs kunt laten zien, alleen dan 

kan deze feestdag georganiseerd worden zonder de 1,5 meter afstandsregel. Deze kun je via de 

corona check app aanmaken. Instructies hoe dit te doen, volgen later. 

Een greep uit het programma: twee miniconcerten; optreden van de Pauwergirls (zij blikken terug op 

90 jaar Vrouwen van Nu op hun eigen wijze; Muziek met een knipoog en een snufje theater); 

presentatie van Cheyenne Haatrecht (winnaar van de Verschilmaker Award 2021); onthulling 

Vrouwen van Nu Jubileum Kunstwerk door studente Karlijn van der Weij en ‘Vrouwen van Nu, de 

musical’ door cabaretière Irene van der Aart. 

Het Provinciaal Bestuur Drenthe zorgt ook deze keer weer voor gratis vervoer per bus naar de 

jubileumfeestdag in Apeldoorn (voor leden van Drentse afdelingen die een entreeticket hebben). 

 

 

De agenda van Vries: 

Nordic walking: iedere maandag om 13.00 uur vanaf de rotonde Eikenlaan; op woensdag om 10.00 

uur, locatie in overleg (tel. 543061).  

 

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 

ma 9  bestuursvergadering    10.30 bij Annie thuis 

vr 13 Leut en Teut op het terras  10.00 Onder de Linden 

vr 20 Leut en Teut op het terras  10.00 Onder de Linden 

ma 23 Contactavond met contactvrouwen/ 

 coördinatoren en bestuursleden 19.45 De Pan 

vr 27  Leut en Teut (in de grote zaal)  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

