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In de nieuwsbrief van mei stond vermeld dat jullie eind mei de nieuwsbrief van juni zouden 

ontvangen, maar aangezien er geen nieuwe adviezen van het Landelijk Bureau op de officiële regels 

waren binnen gekomen en we maar twee reacties binnen hebben gekregen op de oproep om een 

gedicht of verhaaltje op te sturen, hebben we de nieuwsbrief van juni overgeslagen. 

 

Opgestuurde gedichtjes door Joke Pieters: 

  

Hoe meer afstand wij houden, Het regent  

Hoe dichter we tot elkaar komen  Terwijl de zon schijnt  

    Buiten is het stil  

Hoe langer wij volhouden, Binnen ook.  

Hoe korter deze tijd duurt. 

Je maakt je zorgen  

Hoe harder wij zijn voor onszelf, Denkt aan morgen  

Hoe zachter wij zijn voor iedereen. Aan je geliefden  

      Aan jezelf . 

Het is een tijd van tegenstrijdigheden, 

En een tijd van strijden tegen het heden. Je wil naar buiten  

                Onder de mensen  

Doe dit, Dat willen wij ook 

Met elkaar, En zodra het kan , 

Voor elkaar! Als de regen is gestopt  

                        En de zon nog schijnt,  

 

                          Komen wij weer binnen  

                               Om je mee naar buiten te nemen  

      

 

Wat zou het fijn zijn als alles weer was zoals drie maanden geleden. 

Voor mij zijn de dagen van de week nu iedere dag hetzelfde. 

Het is stil met het verkeer in de straat, wel zie ik meer mensen lopen die een ommetje maken.  

Ook ik zoek wat om te doen, want mijn agenda is leeg.  

Wat zou ik graag weer zelf mijn eigen invulling willen geven van de dag, maar corona laat dat nog 

steeds niet toe.  

Vrouwen van Nu Vries heeft ons veel te bieden, maar ook helaas is het nu wachten op een seintje 

wanneer het weer mogelijk is.  

Niemand weet het! 

Maar er komt weer een tijd dat we straks weer gaan deelnemen aan al die mooie activiteiten en 

bijeenkomsten die onze vereniging ons biedt.  

Hou allen vol hoor, zodat we elkaar weer ontmoeten bij Vrouwen van Nu Vries. 

Groeten Alie Bruin 

 

Joke en Alie hartelijk dank voor jullie bijdrage! 

 

Van de website van het Landelijk Bureau - Aanvulling 10 juni 2020: 

Ook bij Vrouwen van Nu blijven we de persconferenties van Mark Rutte en zijn team met aandacht 

volgen en kijken we steeds hoe we met de versoepelingen om kunnen gaan binnen onze vereniging. 

Met de laatste versoepelingen van het kabinet op ons netvlies geven wij hieronder onze adviezen op 

de officiële regels. 

 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


Om te beginnen snappen we hoe afdelingen staan te popelen om weer bijeenkomsten te gaan 

organiseren in het najaar. Wij zouden ook niets liever willen! Het is daarbij ontzettend lastig dat je 

wel weer dicht op elkaar in een vliegtuig mag zitten, maar bij een bijeenkomst nog steeds 1,5 meter 

afstand van elkaar moet houden. 

Daarbij is het goed om – in het kader van de intelligente lockdown – goed na te denken over het 

organiseren van bijeenkomsten. Zoals premier Rutte ook alsmaar benadrukt: we hebben allemaal een 

eigen verantwoordelijkheid in het maken van keuzes. Onze kennis van het coronavirus is nog niet 

100%, dat maakt het lastig om alleen maar absolute maatregelen af te kondigen. Belangrijk is dat 

iedereen goed in de gaten houdt hoe maatregelen uitwerken en wat in jouw situatie het beste is. 

Maatwerk is belangrijk en dat geldt zeker ook voor al onze afdelingen.  

Vanaf 1 september zijn bijeenkomsten tot 100 personen weer toegestaan. Tot die tijd: ga lekker met 

elkaar naar buiten! Spreek af met (een deel van) de leden op een terras om bij te praten of ga 

wandelen of fietsen met elkaar. Of als iemand in de afdeling een grote tuin heeft: laat iedereen een 

eigen stoel meenemen en drink gezellig samen koffie. Op die manier kun je elkaar prima gedurende 

de zomermaanden ontmoeten. 

Beste vrouwen van nu, blijf gezond en pas je aan aan het ‘nieuwe normaal’ om zo samen het corona-

virus te overwinnen. 

 
Vrijdagen in juli en augustus – ”Leut en Teut op ’t Terras” 
Gelet op het bovenstaande advies van het Landelijk Bureau heeft het bestuur besloten om Leut en 

Teut ook dit jaar toch door te laten gaan. Maar houd hierbij wel de geldende regels in acht, zoals 

maximaal 2 personen aan 1 tafel, houd voldoende afstand en vooral ‘Ben je verkouden – blijf dan 

thuis’!  

Iedere vrijdagmorgen van 10 uur tot 11 uur gezellig met elkaar 2 kopjes koffie/thee drinken met 

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 mogen we binnen zitten (maximaal 30 personen) en ook dan zijn de regels van kracht! 

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

 

 

Helaas kunnen de bezoeken van de contactvrouwen aan hun leden nog steeds niet doorgaan. 

Mochten we je kunnen helpen met het een of ander laat het ons of je contactvrouw dan weten. 

Houd elkaar in de gaten en we slaan ons er samen door heen. Dat kunnen we! 

 

- Agrarische excursiedagen 2020, georganiseerd door Vrouwen van Nu Rolde worden verplaatst 

naar 2021, data volgen in 2021 

 

- nieuwsbrief juli 2020, nr. 07: komt eind juli in de mailbox of in de brievenbus. 

 

- Vrouwen van Nu Dag 2020: in het kader van het 90-jarig bestaan van Vrouwen van Nu zou dit 

gevierd worden op 8 oktober. Helaas, zoals veel bijeenkomsten in het land kan ook deze jubileumdag 

niet doorgaan op de geplande datum.  

Deze 90e verjaardag is een jaar uitgesteld naar dinsdag 12 oktober 2021.  

Het Landelijk Bestuur had al voor de komst van het corona-virus besloten dat alle afdelingen op 14 

oktober € 90,- als jubileumcadeautje op hun afdelingsrekening zouden krijgen bijgeschreven. De 

jubileumdag is een jaar doorgeschoven, het jubileumcadeau niet. In oktober 2020 wordt het 

symbolisch bedrag van € 90,- aan alle afdelingen overgemaakt.  

 

 

 

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

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