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

 

Zo langzamerhand zie je dat verschillende afdelingen hier en daar weer bijeenkomsten organiseren. 

Tijdens de eerste bestuursvergadering na het uitbreken van het coronavirus heeft het bestuur er dan ook 

voor gekozen om te kijken welke geplande bijeenkomsten door kunnen gaan en welke eventueel gewijzigd 

moeten worden. Uiteraard volgen we de richtlijnen van het Landelijk Bureau. 

  

Vrijdagen in juli en augustus – ”Leut en Teut op ’t Terras” 
Vrijdagmorgen 3 juli was de eerste Leut en Teut, hierbij waren 16 leden aanwezig, de tweede keer op 

10 juli hebben 13 leden voor de eerste keer sinds het bestaan van Leut en Teut binnen gezeten in 

Grand Café Onder de Linden in een grote kring, dat had best iets speciaals. De derde vrijdag in juli 

was het prachtig weer en werd de kring buiten steeds groter op het eind waren er 21 leden aanwezig. 

Vrijdag 24 juli waren de weergoden ons niet gezind, maar toch hebben we met 11 leden gezellig 

onder de luifels buiten kunnen zitten.  

Alle leden zijn van harte welkom bij Leut en Teut, maar we moeten hierbij wel de geldende regels in 

acht nemen, houd voldoende afstand van elkaar en vooral ‘voel je je niet zo lekker of ben je 

verkouden’ blijf dan thuis! 

Ook in de maand augustus nog iedere vrijdagmorgen van 10 uur tot 11 uur gezellig met elkaar 2 kopjes 

koffie/thee drinken met een Drents Turfje of appelgebak met slagroom op het terras van Grandcafé Onder 

de Linden.  

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. 

Als het regent gaan we binnen zitten, maar ook dan zijn de geldende regels van kracht! 

Kom gezellig ‘leuten en teuten’ op de vrijdagmorgen!!   

 
Donderdag 3 september – klootschieten 
Aanvang: 14.00 uur – vertrek Café Onder de Linden 

Helaas kon de spelletjesavond in mei dit jaar vanwege het Coronavirus geen doorgang vinden. 

Vorig jaar hebben we op verzoek een extra keer ‘klootschieten’ georganiseerd. Alleen klootschieten 

dus niet zoals in het voorjaar met spelletjes binnen. Na afloop samen genieten van een hapje en een 

drankje. Deze keer – ivm Coronavirus – vooraf aanmelden bij secretaris Janneke Bakker tel. 

0592-542670/0622665305 of per email vrouwenvannuvries@gmail.com of jannekebakker@planet.nl 

Kosten: € 5,-. Verzoek om zelf voor handschoenen te zorgen! 

 
Woensdagmiddag 9 september - Workshop ‘Dikke dames of vrolijke dieren 

schilderen’ door Marlinda Eshuis; 13.30 – 16.30 uur in Zuidlaren 
Propvolle slanke dames en vrolijke dieren die zichtbaar genieten van het goede leven. Schilder tijdens 

deze creatieve workshop je eigen dikke dames of vrolijke dier schilderij voor aan de muur. Ook al heb 

je nooit een kwast aangeraakt. Dat geeft niet….. Je hoeft ook niet goed te kunnen tekenen, Marlinda 

zorgt dat de afbeelding op het doek staat. Op een schilderdoek van 50x50 maak je een kunstwerk in 

de door jouw gekozen kleuren en waar je je eigen draai aan kan geven. Keuze uit verschillende 

voorbeelden. Een leuke workshop waarbij iedereen gegarandeerd naar huis gaat met een vrolijk 

schilderij. In verband met de Corona maatregelen is er plaats voor 8 deelnemers. Mochten er meer 

dan 8 leden belangstelling voor hebben, dan plannen we in overleg een 2e datum. 

Kosten: €25,- pp., exclusief vervoerskosten. Opgeven vóór 1 september bij Ineke van Leeuwen, 

telefoon 0592-580463 of per email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl. Na opgave ontvang je een folder 

met de afbeeldingen waaruit je dan vooraf je keuze moet maken en aan Ineke melden. 

 

Woensdag 16 september – 1e bijeenkomst na opduiken Coronavirus 
Aanvang: 19.45 uur – Grand Café Onder de Linden 

Gepland stond de Pub Quiz voor deze bijeenkomst, maar aangezien de leden daarvoor in groepjes te 

dicht bij elkaar moeten zitten om te overleggen, heeft het bestuur gemeend om na deze heel bizarre 

tijd – die eigenlijk nog niet over is – een vrolijke avond te organiseren. 

In de nieuwsbrief van september volgt hierover nader bericht. 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Door Janny Witvoet ingezonden gedicht:  

Onzekere tijden 

  

Terug geworpen naar het echte Leven. 

Waar is het uiterlijk vertoon gebleven? 

Alles draaide in de wereld om macht en geld, 

Dit spat nu uiteen met grof geweld. 

  

Niets is zeker in deze tijd, 

de mensen zijn hun houvast kwijt. 

Een baan een auto en vertrouwen,  

is toch niet iets waar je blind op kunt bouwen. 

  

Alles wat zo zeker leek, 

maar later toch onzeker bleek, 

arm of rijk het maakt geen verschil. 

Iedereen is bang en stil. 

  

Hopen, bidden en accepteren,  

zullen we van deze crisis ook wat leren? 

Het virus gaat ons allemaal raken, 

qua werk, gezin of andere zaken. 

 

Dieper in ons hart dan we durven te geloven. 

Komen we deze klap ooit te boven? 

  
Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe:  

8 september – 10.00 uur Penningmeestersoverleg in De Voorhof te Westerbork 

 

Met betrekking tot Lief & Leed: ook de bloemenzaken in Vries genieten van hun welverdiende 

vakanties: 

Cinsu is op maandag gesloten en van dinsdag t/m zaterdag geopend van 09.00 tot 14.00 uur.  

Ontluikend Groen is gesloten van 3 t/m 24 augustus.  

 

Nieuwsbrief september 2020, nr. 08: komt eind augustus in de mailbox of in de brievenbus. 

 

Opstarten interessegroepen: aan de coördinatoren van alle interessegroepen vragen wij om 

bekend te maken of ze in september de interessegroepen gaan starten of dat ze dit nog even  

uitstellen. 

 

De ‘voorlopig’ geplande activiteiten in augustus en 1e week september zijn: 

 

datum activiteit   augustus aanvang locatie 

vr 31 juli “leut en teut op ‘t terras’ 10.00 Onder de Linden 

vr 7 “leut en teut op ’t terras” 10.00 Onder de Linden 

vr 14 “leut en teut op ’t terras” 10.00 Onder de Linden 

vr 21 “leut en teut op ’t terras”  10.00 Onder de Linden 

vr 21 leden dinnerclub naar Dinnercafè Norgerhout 18.00 Norg 

vr 28 “leut en teut op ’t terras” laatste keer 10.00 Onder de Linden 

 

datum activiteit   september  aanvang locatie 

do 3 klootschieten 14.00  Onder de Linden 

 

 

Bestuur Vrouwen van Nu Vries. Secretariaat: tel. 0592-542670 

e-mail: jannekebakker@planet.nl of vrouwenvannuvries@gmail.com  
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