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Eind augustus! 

Heel veel dagen heel warm weer gehad in de vakantieperiode. Het is net of het elk jaar warmer wordt in het 

voorjaar en de zomer. En droger.  

De arm van Corona is lang en heeft nog steeds veel invloed op ons leven, maar we kunnen wel weer naar 

een restaurant, café, bioscoop of theater. En we kunnen weer sporten. 

Een belangrijke beperking blijft echter wel van kracht en dat is de anderhalve meter afstand! 

En daarmee komen we bij de vraag hoe we verder gaan met de activiteiten en bijeenkomsten van Vrouwen 

van Nu Vries. Zeker is dat we door die anderhalve meter niet terugkeren naar het ‘oude normaal’. Hoe lang 

dit allemaal nog duurt, weet niemand. Helaas zijn de besmettingen toch weer toegenomen. Vandaar dat het 

bestuur woensdagmorgen 26 augustus tijdens de eerste officiële bestuursvergadering na de zomervakantie 

besloot om de bijeenkomst op 16 september toch niet door te laten gaan. 

We gaan dit nu per maand bekijken.  

 

Vrijdagen – ”Leut en Teut op ’t Terras of in het Grand Café” 
Vrijdagmorgen 28 augustus was al weer de laatste Leut en Teut van de maand augustus. 

Aangezien blijkt dat er toch wel animo voor is om af en toe even bij te praten onder het genot van 

een kop koffie/thee en voor de liefhebbers met cake, appelgebak of Drents Turfje hebben we besloten 

om voorlopig door te gaan met Leut en Teut. Als het weer het niet toe laat om buiten te zitten mogen 

we in het Grand Café plaats nemen. We starten niet direct de 1e vrijdag van september hiermee, 

maar vanaf 11 september. Zolang hier belangstelling voor is gaan we hier de eerstkomende maanden 

mee door. 

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! 

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. 

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

Aangezien er geen enkele aanmelding ontvangen is gaat ook het klootschieten niet door. Jammer 

maar het is niet anders. 

 
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 3 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. 

 
Bloemschikken seizoen 2020-2021 – oproep! 
Verzoek aan de leden die dit seizoen mee willen doen aan het bloemschikken onder leiding van Carla 

den Uyl om zich te melden bij Ineke van Leeuwen. Als we weten hoeveel leden hieraan deel willen 

nemen gaan we bekijken of we 1 of 2 groepen moeten samen stellen. Net als voorgaande seizoenen 

starten we de 1e en als er voldoende deelname is de 2e dinsdag in oktober. 

Aanmelden voor 15 september bij Ineke van Leeuwen; telefoon 0592 580463 of email: 

wivanleeuwen@kpnplanet.nl 
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Na de zomervakantie zouden ook de diverse interessegroepen normaal gesproken 

weer starten, echter dat geldt vanwege de Corona niet voor de volgende 
interessegroepen: 
Breimenu; Dansgroep Internationaal; Fietsclub; Kegelclub; Museumclub; Spelmorgen; Toneelgroep 

en Tuinclub.  

De leden van de Dinnerclub zijn ondertussen al weer gezellig uit eten geweest in Vries en Norg.   

Wat Ladies Night betreft wordt er eerst nog contact met Trias opgenomen nadat zij weer open zijn 

gegaan. Vrouwen van Nu Koor Vries houdt binnenkort wel de jaarvergadering, maar middagen zingen 

zit er voorlopig nog niet in. De provinciale wandelingen gaan voorlopig nog niet door, wel heeft 

Hennie Wekema contact opgenomen met de leden van de wandelclub en zij wandelen nu op de data 

van de provinciale wandelingen ca 8 km in en rondom Vries. 

De Nordic Walking groep op de maandagmiddag is al wel weer gestart, de groep van de 

woensdagmorgen nog niet.  

 

Contactavond op dinsdagavond 20 oktober: 
Alle contactvrouwen en coördinatoren ontvangen een uitnodiging voor de contactavond op 20 oktober 

a.s.. Reserveer deze avond vast in jullie agenda.  

  

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe:  

8 september – 10.00 uur Penningmeestersoverleg in De Voorhof te Westerbork 

8 oktober – 10.00 uur Provinciale Jaarvergadering in De Voorhof te Westerbork (maximaal 150 

personen in de zaal) 

 

Commissie alleenstaanden provincie Drenthe – 17 oktober 
Organiseert weer een bijeenkomst als het kan met de Corona-maatregelen en wel op zaterdag 17 

oktober in Grand Café Hofsteenge; Hoofdstraat 23 te Rolde. Kosten € 30,- euro prijs is inclusief  

koffie/thee, drankje en lunch. Opgeven voor 10 oktober bij Tietje Menninga tel 0592 541689. 

 

Nieuwsbrief oktober 2020, nr. 09: komt eind september in de mailbox of in de brievenbus. 

 

Bijlage: formulier centrale inning. 
Zoals tijdens de afdelingsvergadering is afgesproken ontvangen jullie bij deze nieuwsbrief een 

formulier waarop je aan kan geven of je akkoord gaat met vermelding van je bankrekeningnummer in 

‘de portal’ (= landelijke ledenadministratie systeem). Vanaf 2021 worden ook de afdelingen in de 

Provincie Drenthe betrokken bij de centrale inning van de jaarlijkse contributie. 

Verzoek om dit formulier als je akkoord gaat met vermelding van je bankrekeningnummer 

in de portal voor 15 september bij de secretaris in te leveren. 

Als je het formulier niet invult c.q. afgeeft wordt je bankrekeningnummer niet in de portal gezet en 

ontvang je bij het decembernummer van het Magazine Vrouwen van Nu een factuur die je dan zelf 

dient te betalen. 

 

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

datum activiteit   september aanvang locatie 

wo 9 workshop schilderen    13.30 Zuidlaren 

vr 11  “leut en teut op ‘t terras’ 10.00 Onder de Linden 

vr 18 “leut en teut op ’t terras” 10.00 Onder de Linden 

wo 23 bestuursvergadering   10.00 Bij Janny Z thuis 

vr 25 “leut en teut op ’t terras” 10.00 Onder de Linden 

 

datum activiteit   oktober   aanvang locatie 

vr 2 “leut en teut op ’t terras”  10.00 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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