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NIEUWSBRIEF MEI 2020 
 

 
Begin maart hebben jullie onze laatste reguliere nieuwsbrief ontvangen. Dinsdag 10 
maart was onze laatste afdelingsavond. Hierna zijn alle activiteiten van onze afdeling 
geannuleerd als gevolg van de landelijke maatregelen in verband met het 
coronavirus. Uiteraard zijn ook alle activiteiten van de ring, provincie en landelijk 
geschrapt. Met twee tussentijdse ‘corona’ nieuwsbrieven hebben wij jullie zo goed 
mogelijk op de hoogte gehouden over de gevolgen voor de Vrouwen van Nu. 
Kortweg was het advies voor de afgelopen maanden: blijf zoveel mogelijk thuis en 
houd altijd 1,5 m afstand. 
 
Woensdag 6 mei heeft premier Rutte tijdens de persconferentie de nieuwe 
maatregelen aangekondigd. De komende maanden mag er meer, mits er niet ineens 
veel meer mensen ziek worden. Voor een compleet overzicht: <<KLIK HIER>>1 
 
Vrijdag 8 mei heeft het bestuur weer vergaderd. Voorzichtig wordt er gekeken naar 
wat wel weer mogelijk is en wordt. 
 
Samenkomen is helaas nog niet mogelijk. In gedachten zijn we bij en met elkaar. 
 
We wensen jullie allemaal met jullie naasten een fijne zomer en hopen jullie eind 
augustus weer te mogen begroeten bij de Vrouwen van Nu! 
 
Annemieke, Ida, Joke en Riekie. 
 
Annulering slotavond 9 juni 
Vanaf 1 juni mogen er vooralsnog groepen van maximaal 30 personen bij elkaar 
komen (in restaurant, café, etc.) mits er 1,5 meter afstand bewaard wordt. We zien 
op dit moment helaas geen mogelijkheid om een slotavond, zoals we afgelopen jaren 
gewoon waren, met inachtneming van deze landelijke voorschriften te organiseren. 
 
Commissie lief en leed 
De afgelopen maanden heeft de commissie lief en leed leden die ziek zijn (geweest) 
of juist iets te vieren hadden namens de Vrouwen van Nu een attentie bezorgd. Weet 
je iemand die voor een attentie in aanmerking zou kunnen komen, wil je dat aan ons 
doorgeven?  
 
Startmiddag 28 augustus 
Vrijdagmiddag 28 augustus hopen we de tweede helft van ons programma weer 
gezamenlijk te kunnen openen. We weten nu nog niet hoe we dit in kunnen vullen, 
daarover later meer. Reserveer in ieder geval deze datum vast in je agenda! 
 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/de-persconferentie-van-6-mei-in-eenvoudige-

taal 
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Jaarprogramma 2021 
Net als andere jaren zijn we nu al bezig met het samenstellen van het programma 
voor volgend jaar. Vast een tipje van de sluier… 
 
Het geannuleerde reisje van afgelopen 12 mei is in overleg met de firma Krol in 
principe verplaatst naar dinsdag 11 mei 2021. 
 
Verder is volgend jaar een jubileumjaar, wat we 12 oktober 2021 met elkaar in goede 
gezondheid hopen te vieren! 
 
Prijsvraag 
Om de komende maanden toch een beetje aan de Vrouwen van Nu te blijven 
denken, schrijven we een prijsvraag uit. Voor de vormgeving van het jaarprogramma 
2021 gaan we weer gebruik maken van 1 of meerdere foto’s (uit de omgeving). 
Wellicht kunnen jullie de komende maanden wat mooie plaatjes schieten en voor 1 
oktober (in hoge resolutie) naar ons mailen. Een nog nader samen te stellen externe 
jury zal de 3 mooiste uitkiezen. De winnaars zullen bekend gemaakt worden op de 
afdelingsavond van 13 oktober. 


