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Het risico bij deelnemen aan een activiteit is altijd voor jezelf.  
 
Donderdagmiddag 2 september – klootschieten 

(bij slecht weer - reservedatum 9 september)  
Aanvang: 14.00 uur – vertrek Grandcafé Onder de Linden 

Alleen klootschieten dus niet zoals in het voorjaar met spelletjes binnen. Na afloop samen genieten 

van een hapje en een drankje. Inschrijfgeld € 5,-. 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. 

 

Ook op de vrijdagmorgen in september – ”Leut en Teut op ’t Terras” 
Net als vorig jaar gaan we ook in september door met Leut en Teut op de vrijdagmorgen van 10.00 

uur tot 11.00 uur op het terras, onder de luifel of binnen bij Grandcafé Onder de Linden.  

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

Op Leut en Teut 6 augustus waren er 16 leden aanwezig, ondanks het regenachtige weer. Op 13 augustus 

23 leden, op 20 augustus 13 leden. Op 27 augustus hebben 21 leden genoten van de prachtige gedichten 

en verhalen van Ina Snijder en Trijnie Polling met begeleiding van Petra Geerts op viool. 
 
Geannuleerd bijeenkomst op maandag 13 september met Barend Peuscher –  

Niet alleen vanwege ziekte van Barend Peuscher, maar mede omdat de 1,5 meter afstand nog steeds 

gehanteerd moet worden. We kunnen dan niet gezellig bij elkaar zitten en er mogen minder leden 

aanwezig zijn. 

 

Besproken op de contactavond 23 augustus met contactvrouwen en coördinatoren: 
Breimenu – start voorlopig nog niet, tenzij er een andere locatie gevonden kan worden 

Dansgroep Internationaal – start donderdag 23 september 

Dinnerclub – start nog niet, aangezien er niet gezellig naast elkaar gezeten kan worden 

Fietsclub – start volgend jaar weer 

Kegelclub – er kan helaas niet meer gekegeld worden in “Wapen van Vries”, aangezien de kegelbaan 

wordt verwijderd. Voorlopig is deze interessegroep opgeheven. 

Ladies Night – start als de 1,5 meter afstand regel opgeheven is op 1 oktober, anders 3 december 

Museumclub – start voorlopig nog niet 

Nordic Walking – helaas nog steeds geen lid bereid gevonden om opvolgster van coördinator Alie 

Bruin te worden 

Spelmorgen – kan in verband met de 1,5 meter afstand ook nog niet starten 

Toneelgroep – start in januari voor het optreden op 13 april volgend jaar 

Tuinclub – kon voor het 2e jaar oprij niet op pad, programma wordt doorgeschoven naar 2022 

VvN koor Vries – Vocaal Vries start op 7 september – op gepaste afstand – weer met zingen 

Wandelclub – aangezien we niet weten of de provinciale wandeling, die gepland staat voor 14 oktober 

in Vries wel of niet gehouden kan worden is tijdens de contactavond besloten dat afdeling Vries de 

wandeling niet gaat organiseren. Als de provinciale wandelingen weer starten wordt een nieuwe 

datum voor Vries gepland.  

 
Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries  

-  Bloemschikcursus 2021-2022: We proberen dit seizoen de bloemschikcursus wel door te laten 

gaan, echter starten we niet zoals gebruikelijk in oktober, maar in november. 

 Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt dit gehouden in 1 of 2 groepen. 

Data 1e groep: dinsdagavond 2 november, 7 december, 11 januari, 1 februari en 8 maart. 

Eventuele data 2e groep: 9 november, 14 december, 18 januari, 8 februari en 15 maart. 

Kosten overhead: eenmalig, afhankelijk van het aantal deelnemers. Kosten per avond € 15,- voor 

materiaal + kosten koffie/thee. Opgave voor 5 oktober bij Ineke van Leeuwen, tel 580463 of 

email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl. Afhaken na 5 oktober dan wel verplicht de overhead betalen! 

 

 

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


- Platformactiviteit: dit jaar organiseert afdeling Yde-de Punt, als de Corona-maatregelen 

versoepeld worden, de platformactiviteit op vrijdagavond 22 oktober. Noteer alvast de datum in je 

agenda! Nader bericht volgt in de nieuwsbrief van oktober. 

-  Rabo ClubSupport: op 6 september start de inschrijving voor clubs. Bankier je bij de Rabobank 

word dan alvast lid zodat jij kunt stemmen van 4 t/m 25 oktober! Aan het lid worden van de 

Rabobank zijn geen kosten verbonden. Je krijgt toegang tot verschillende activiteiten en ontvangt 

drie keer per jaar Rabo&Co magazine met inspirerende verhalen en mooie initiatieven.   

-  nieuwsbrief oktober 2021, nr. 10: komt eind september 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. 

- 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. 

Vervoer naar de jubileumfeestdag: 

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). 

Heb je een ticket besteld, geef dit dan door aan onze secretaris Janneke Bakker per email of 

telefoon (gegevens zie onder). Zij geeft dan de lijst met namen door aan het Provinciaal Bestuur. 

 

 

 

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. Koor Vocaal Vries: start 7 september voor repetities optreden voor Vrouwen 

van Nu Vries (op Kerstavond) iedere dinsdagmiddag om 13.30 uur in Grand Café Onder de Linden.   

 

 

datum activiteit   september  aanvang locatie 

do 2 klootschieten    13.45 start Onder de Linden 

vr  3 Leut en Teut op het terras of binnen  10.00 Onder de Linden 

ma 6  bestuursvergadering    10.30 bij Marlène thuis 

do 9 reservedatum klootschieten 

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

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

do 23 Dans Internationaal 

vr 24  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     

   


