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Ook deze keer weer een heel andere nieuwsbrief dan jullie gewend zijn. 

 

Het zijn onzekere en moeilijke tijden. De ingrijpende maatregelen rondom het coronavirus raken ons 

allemaal. Iedereen gaat op zijn eigen manier met de crisis om en neemt zijn eigen maatregelen. 

Daarnaast levert de ziekte behoorlijk wat gepieker op. We merken dat leden bezorgd zijn over hun 

eigen gezondheid en over de gezondheid van naasten. Dat is begrijpelijk. We merken allemaal dat het 

extra energie kost, dat het soms zelfs wat benauwend is thuis.  

We zijn er nog niet. Het grote gevaar is dat we laconiek worden. Als we nu volhouden, kan het in één 

keer goed gaan in deze crisis. Maar wanneer we ons niet houden aan de maatregelen, kan er een 

tweede golf besmettingen komen. Dat moeten we niet willen, daar krijgen we spijt van.   

Ons wereldje wordt ook kleiner. Dat is zeker niet leuk, voor niemand. Maar het moet." 

Bel je contactvrouw of een van de andere leden eens, stuur een mailtje of whatsappje. 

Jullie slaan je dapper door de crisis heen! 

 

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

Vandaar dat jullie ook deze nieuwsbrief in de brievenbus aantreffen. 

 

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! 

 

 

Mededelingen:     zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries   
 

- agrarische excursiedagen 2020 zijn verplaatst naar 2021: 

Dat heeft de organiserende Rolder commissie op 23 april jl. besloten. Reden is de ongewisse “Corona-

situatie” na 1 september a.s. Volgend jaar komt er weer een uitnodiging van deze commissie om deel 

te nemen, inclusief data en programma.  

 

- fietsclub: zoals in het  jaarprogramma staat vermeld zou de 1e woensdag in de maand mei de 

fietsclub er weer op uit gaan. Helaas kan ook de fietsclub voorlopig nog niet starten. 

 

- lief & leed: ben je ervan op de hoogte dat een van onze leden ziek is, een ongelukje heeft gehad of 

geopereerd is of moet worden? Of besmet is geraakt door het coronavirus! Geef dit dan door aan 

onze coördinator Jopie van Dalen, telefoon (0592) 541449, Jopie geeft dit dan door aan het 

secretariaat en de contactvrouw. 

 

- museumclub: Het bezoek op 22 mei aan de expositie “Carravaggio – Bernini, Barok in Rome” in het 

Rijksmuseum Amsterdam komt te vervallen. De expositie “In de ban van Ararat” in het Drents Museum 

is verplaatst naar 2021. Daarom vervalt het bezoek van 25 juni a.s. De expositie “Street Art – Van 

Warhol tot Banksy” staat niet meer op de agenda van De Buitenplaats in Eelde. Of op 12 augustus de 

reis naar het Noord-Veluws museum in Nunspeet door kan gaan is op dit moment nog niet bekend. 

 

- nieuwsbrief juni 2020, nr. 06: komt eind mei in de mailbox of in de brievenbus. 

 

- Rabo ClubSupport: is uitgesteld tot na de zomerperiode. Zodra we een uitnodiging krijgen om 

onze vereniging aan te melden gaan we dat zeker doen. We hopen dat er straks nog meer leden een 

stem op onze vereniging uitbrengen om onze kas te spekken, zodat we weer kunnen sparen voor een 

volgend jubileumjaar.   

 

- Vrouwen van Nu Dag 2020: het provinciaal bestuur stelt gratis busvervoer beschikbaar voor alle 

Drentse leden naar de Vrouwen van Nu Dag (Jubileum 90 jaar!) op donderdag 8 oktober in theater 

Orpheus te Apeldoorn.  

 

http://www.vrouwenvannu.nl/vries
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief


 

 

Voorlopig worden alle activiteiten van de interessegroepen, de bijeenkomsten, excursies en 

workshops etc. conform de landelijke richtlijnen tot 1 juni afgelast.   

 

Agenda met afgelaste activiteiten, bijeenkomsten etc. in mei: 

 

vrijdag 1 mei : breimenu 

dinsdag 5 mei : bestuursvergadering 

woensdag 6 mei : fietsen 

dinsdag 12 mei : tuinclub naar de Tuinerie in Kolham 

dinsdag 12 mei : spelavond: klootschieten en sjoelen etc 

donderdag 14 mei : provinciale wandeling in Ansen 

vrijdag 15 mei : breimenu 

vrijdag 15 mei : busreis naar Textielfestival te Leiden 

woensdag 20 mei : fietsen 

dinsdag 19 mei : reservedatum spelavond  

vrijdag 22 mei : museumclub naar Rijksmuseum in Amsterdam 

 

vrijdag 5 juni : LadiesNight 

 

Gedichtje van de zorgsector: 

Corona 

Wat heb jij ons aangedaan 

Zo vele mensen ziek 

Zoveel mensen zijn al heen gegaan 

Hopelijk snel iets om te verslaan 

Wij willen terug naar familie, vrienden en ons dagelijks bestaan 

Zodat ons leven weer normaal mag verder gaan. 

 

 

Een jas aan, een mondkapje voor, handschoenen en brillen. 

Zelfs nu even geen bezoek, dat is iets wat wij niet willen. 

Het voelt zo afstandelijk en raar. We snappen het met ons verstand,  

maar willen gewoon zoals het was. Een knuffel en een hand. 

 

Nog even volhouden allemaal!!!! 

 

 

 

 

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

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

         

     

mailto:vrouwenvannuvries@gmail.com

