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    NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 

 

Beste leden,  

 

Na rijp beraad, nog steeds op veilige afstand, hebben we besloten om in september een aanvang te 

maken met het organiseren van een activiteit voor onze leden. Bijgaand ontvangt u de uitnodiging 

daarvoor.  Vanwege de coronamaatregelen zijn er helaas maar 50 personen toegelaten in het 

Salvatori.  Als er veel animo is voor deze actie, zullen wij een tweede sessie organiseren.  

 

Jaarboekje 
 

We hebben besloten om in deze onzekere tijden  geen jaarboekje voor dit jaar te maken.  Het is te 

moeilijk  om een jaarplanning te maken. Volgend jaar is ons jubileumjaar en dan maken we een 

mooi jubileumboekje.  Daar hebben we nog allerlei plannen voor die we nog nader moeten 

uitwerken.  

 

Huldiging Yvonne Verhorst 

 

Inmiddels weet iedereen het misschien wel, maar we willen het toch nog even 

vermelden dat ons lid, Yvonne Verhorst, gehuldigd is tot Ridder voor haar werk in 

de afgelopen jaren voor de LTO en de Vrouwen van Nu. Nogmaals van harte 

gefeliciteerd Yvonne!  

 

 

 

Ladies Day 
Het reisje naar Van de Klooster mode is nu gepland op 26  oktober. Indien u zich hier wel heeft voor 

opgegeven, maar op deze datum niet kan, wilt u het dan doorgeven aan Josephine Nienkemper, 

zodat zij het reeds betaalde bedrag kan terugbetalen.   

 

Nieuwsflits van het Landelijk bestuur 

Onderstaand de nieuwsflits.  Hierin kunt u zien dat de viering van het 90 jarig bestaan van onze 

vereniging is verzet naar 12 otober 2021.  
 
Op  advies van de Provinciale Afdeling delen wij u het volgende mee: Bij deelname aan activiteiten die in het kader van de NBvP, Vrouwen van Nu 

worden georganiseerd door commissies, werkgroepen, afdelingen of op welke wijze dan ook geldt altijd: “Deelname op eigen risi co”.   
 

foto bloeiende berm: Rianne Westerman  



 

    

    U I T N O D I G I N G  
 

 

Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor het  nuttigen van 

een lekkere lunch op woensdagmiddag 9 september 2020.  

 
 

 Plaats   : Salvatori Strijen 

 
 Tijd   : Start 11.30 met een drankje en wat mededelingen 

      door het bestuur 

 
 Lunch   : 12.00 tot ca. 13.30 uur  

 

 Kosten   :  gratis, alleen voor leden 
 

 Opgeven   : tot vrijdag 4 september bij Conny Wijdeveld,  

      tel.  078 676 3251  of 06 – 2258 4643  
 

      Opgave is bindend. Wij vragen u, indien u   

      verhinderd bent, dit op tijd door te geven aan het 
      bestuur, zodat wij de nodige handelingen kunnen 

      verrichten.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  

Wordt deze e-mail niet correct weergegeven? Bekijk de e-mail in uw browser. 

 

 

juli 2020 
 

Beste Diane, 

 

Vrouwen van Nu bestaat 90 jaar op 14 

oktober 2020. Dat zouden we groots vieren in 

Theater Orpheus in Apeldoorn. Helaas gooide 

corona roet in het eten.  

Maar niet getreurd, er is een nieuwe datum! 

Op dinsdag 12 oktober 2021 vieren we onze 

mijlpaal, Jubileumdag Vrouwen van Nu 90 

jaar, alsnog met elkaar, in Theater Orpheus in 

Apeldoorn, met een prachtig programma 

waarin alle facetten van de vereniging, van 

vroeger tot nu, aan bod komen. Zet het vast in 

je agenda! In de loop van 2021 volgt meer 

informatie. 

 

Vrouwen van Nu digitale culturele 

najaarsagenda  

In de periode september t/m december 

2020 stelt Vrouwen van Nu een digitale 

culturele najaarsagenda op. Op deze 

manier wil Vrouwen van Nu de 

culturele sector steunen en vrouwen 

van nu een mooi programma 

aanbieden waar zij gedurende de 

koudere maanden in coronatijd van 

kunnen genieten. De culturele agenda 

bestaat uit een programma van films, 

digitale tentoonstellingen, 

documentaires en online 

theatervoorstellingen. 

 

Meer informatie over de inhoud van de 

culturele agenda volgt nog. 

https://mailchi.mp/vrouwenvannu/vrouwennetwerk-utrecht-terugblik-vrouwen-van-nu-beurs-clarice-gargard-sprak-de-vn-toe-pianoconcerten-winters-voordeel-en-winacties-581962?e=0de4ac93f6


Zoom videobeltrainingen 

De komende periode biedt het landelijk 

bureau Zoom trainingen aan voor leden 

die graag aan de slag willen met 

videobellen maar nog niet goed weten 

hoe zij dit moeten aanpakken en/of hoe 

zij Zoom optimaal kunnen inzetten. 

 

Je kan je nog steeds inschrijven voor 

de Zoom trainingen! 

 

Lees meer over de trainingen op de 

website. 
 

 

Campagne: Zij maakt het verschil 

Deze zomer is Vrouwen van Nu samen 

met de NVR en de Young Feminist 

Ambassadors de campagne 

#Zijmaakthetverschil gestart, om de 

stem van vrouwen in Nederland te 

versterken. In deze campagne 

verzamelen we de stem van en visie op 

de kracht van vrouwen met daarbij de 

vraag: hoe gaan we van crisis naar 

verandering? Hoe verankeren we de 

waardering voor vitale beroepen en 

houden de urgentie voor een goede 

werk/zorgverdeling vast? Hoe 

vergroten we het perspectief van 

vrouwen in besluitvorming? Wat moet 

er gebeuren om een nieuw normaal te 

realiseren mét gendergelijkheid? 

 

Meer informatie over de campagne, de 

verhalen van Denise en Patricia en hoe 

jij jouw stem kan delen vind je terug op 

onze website. 

Prinsessendag 

Het is dit jaar een bijzonder jaar en ook 

een bijzondere Prinsessendag in 

Nieuwspoort Den Haag met als thema 

dit jaar: Cruciale beroepen en een 

goede werk/zorgverdeling: van tijdelijke 

waardering naar duurzaam beleid. 

 

De organisatie is weer in handen van 

Vrouwenpodium, een werkgroep van 

meerdere vrouwenorganisaties 

waaronder Vrouwen van Nu. Er is een 

prachtig programma samengesteld.  

Helaas kunnen er lang niet zoveel 

mensen ontvangen worden in 

Nieuwspoort als voorgaande jaren, 

maar kan iedereen het wel via 

livestream volgen! 

 

Meer informatie over Prinsessendag en 

hoe jij deze bijzondere dag via 

livestream kan volgen, vind je op onze 

website.  

 

https://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/track/click?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=1a056ca050&e=0de4ac93f6
https://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/track/click?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=c900ea024c&e=0de4ac93f6
https://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/track/click?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=179764e197&e=0de4ac93f6
https://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/track/click?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=062bf8c04e&e=0de4ac93f6
https://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/track/click?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=f9aa4ccbb7&e=0de4ac93f6
https://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/track/click?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=efeddcc92a&e=0de4ac93f6


 

Ledenvoordeel  

Gids van het Waterliniepad  

Het Waterliniepad is een Lange-

Afstand-Wandelpad van 350 km langs 

de Stelling van Amsterdam en de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Je 

wandelt langs UNESCO Werelderfgoed 

– van Volendam naar Dordrecht – en 

ziet forten, vestingen, sluizen, kanalen, 

en dus ook prachtige natuur. 

 

Leden van Vrouwen van Nu kunnen de 

gids van het Waterliniepad nu voor 

€17,00 i.p.v. €22,85 (incl. 

verzendkosten) bestellen! 

 

Lees meer over het ledenvoordeel op 

het voor ledendeel op de website. 

https://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/track/click?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=1f289cf930&e=0de4ac93f6


Winactie 

Cinéart: DVD pakket films An en 

Visages Villages  

Cinéart licht dit jaar krachtige 

vrouwelijke regisseurs uit. Eerder dit 

jaar verschenen al Atlantique, Swallow 

en Skate Kitchen. De komende periode 

zijn de films Adam (release datum 23 

juli) en Babyteeth (release datum 27 

augustus) te zien die wederom door 

powervrouwen geregisseerd zijn en 

een waanzinnige krachtige vrouw als 

middelpunt hebben. 

 

Cinéart heeft een DVD pakket 

samengesteld van de films An 

en Visages Villages. Twee films die net 

als Adam en Babyteeth geregisseerd 

zijn door krachtige vrouwen en een 

powervrouw als middelpunt hebben. 

Wij mogen 3 exemplaren weggeven! 

Wil je kans maken? Stuur dan uiterlijk 

10 augustus een e-mail naar 

winactie@vrouwenvannu.nl onder 

vermelding van "DVD pakket" en je 

naam en adresgegevens. Lees meer 

over de winactie op onze website. 

 

Boek: Zo'n leuke leeftijd - Kiley Reid 

Kiley Reid schrijft in haar boek 'Zo'n 

leuke leeftijd' over het moment 

wanneer Emira Tucker samen met haar 

oppaskindje 's avonds boodschappen 

gaat doen en aangesproken wordt door 

de beveiliger, die bij het zien van de 

jonge zwarte vrouw met een witte 

peuter een ontvoering vermoedt. Een 

kleine menigte is er getuige van, een 

omstander filmt alles, en Emira voelt 

zich vernederd. De moeder, Alix 

Chamberlain, is geschokt en staat erop 

de situatie recht te zetten. Maar als 

zich tussen beide vrouwen een 

verrassende connectie openbaart, blijkt 

die al snel alles wat ze over zichzelf, en 

elkaar, dachten te weten overhoop te 

gooien. 

 

Wij mogen 3 exemplaren weggeven! 

Wil je kans maken? Stuur dan uiterlijk 

10 augustus een e-mail naar 

winactie@vrouwenvannu.nl onder 

vermelding van "Zo'n leuke leeftijd" en 

je naam en adresgegevens. 

 

  

Vrouwen van Nu bestaat 90 jaar op 14 oktober 2020. Op dinsdag 12 oktober 2021 

vieren we deze mooie mijlpaal in Theater Orpheus in Apeldoorn. Zet het vast in je 

agenda en houd onze website in de gaten voor het actuele nieuws over de 

Jubileumdag.  
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