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 NIEUWSBRIEF MEI 2020  

 

Beste Dames, 

 

Wij vonden het leuk om contact te houden en een nieuwsbrief te sturen.  We hebben weliswaar geen 

afspraken kunnen maken om een leuke avond te organiseren en ook hebben wij geen jaarboekje 

kunnen maken tot dusver.  We hopen dat we na 18  mei met beter nieuws kunnen komen, maar tot 

die tijd zullen we met deze ingegaande koers voort moeten gaan.   

 

We hebben wel wat goed nieuws! Wij hebben een nieuw lid mogen verwelkomen! 

Haar naam is Mevr. E. Imming, ze woont in Strijen.  Van harte welkom 

Mevr. Imming! 

 

 

Zoals u waarschijnlijk inmiddels wel weet heeft ons lid Yvonne Verhorst een lintje 

gekregen voor haar werk in de LTO en de Vrouwen van Nu. Nogmaals hartelijk 

gefeliciteerd Yvonne.  

 

 

Vraagje: Volgend jaar is ons jubileum jaar dat ingaat per februari 2021 ( 60 jaar). Wij 

vragen u allen ons ideeen aan te leveren om deze gebeurtenis te vieren.  

 

 

Weet u dat:  

- Uw bestuur vergadert via beeldbellen met de what’s app groep?   

- Dat het Conny van de Eijnden opviel dat haar hals ondertussen kwabbetjes ging vertonen en 

dat ze die dus snel achter een shawl verstopte 

- Josephine een Fitbit heeft aangeschaft om meer te bewegen om de coronakilo’s tegen te 

gaan. Dat ze nu s’avonds om 11 uur soms een berichtje krijg dat ze nog 75 stappen 

bijvoorbeeld moet zetten om haar aantal stappen voor die dag te behalen. Dat ze dan opstap 

en door het huis heen gaat lopen om het dan toch maar te halen?? 

- U het aan Marthie Bos tel. 078 6743372 ( Lief en Leed)  door kunt geven als u van iemand 

weet die ziek is of een operatie moet ondergaan? 

 

Hier een paar ideetjes van de cursuscommissie om de dagen goed door te komen:  

- Bijvoorbeeld: Films kijken via Netflix, zoals The Crown, Unorthodox.  

- Boeken lezen: De zeven zusters, Rinkeldekink, Hendrik Groen.  

- Op Pinterest veel ideeen staan voor creativelingen.  

- In de middag meestal oude programma’s op de t.v.  

 

Wij sturen deze nieuwsbrief naar iedereen die email heeft en brengen hem bij degene die geen email 

hebben zelf langs. Eind mei maken wij weer een nieuwsbrief met  hopelijk meer nieuws. Intussen 

zien wij uw ideeen voor de invulling van de feestavond voor het jubileum met interesse  tegemoet en 

uw ideeen om deze moeilijke tijd door te komen.  

 

    Wij wensen u veel sterkte. Blijf gezond!  

 

Uw bestuur, Diane Thomson, Conny Wijdeveld, Conny van de Eijnden en Josephine Nienkemper 

 


