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Beste dames,
Het zomerreces is voorbij. Wat was het vaak prachtig weer. Nu begin je de invloed van
de herfst al weer te merken. Er komt meer wind en het wordt natter en menig blaadje
laat al los.
Als er geen COVID 19 was geweest zou je denken dat alles heel gewoon is gebleven. Maar niets is
minder waar. Alles is anders geworden. Bij alles wat je doet moet je nu nadenken. Spontaniteit is
even ver te zoeken. Voortdurend moet je jezelf afvragen wat kan wel en wat kan niet. Dat geldt
ook voor het bestuur van onze Vrouwen van Nu afdeling. De vraag van “Hoe gaan we verder...” weegt
zwaar op onze schouders. Onze groep bestaat uit heel veel dames in de risicogroep. Dus
voorzichtigheid is geboden.
Na veel wikken en wegen hebben we besloten het in kleine stapjes te gaan doen. Geen lange termijn
afspraken want je weet niet hoe alles zich ontwikkelt. De bijeenkomsten in onze vaste, kleine zaal,
kunnen in ieder geval niet meer. De ruimte is te klein om iedereen op anderhalve meter te zetten.
Maar hoe dan wel?
We hebben besloten om de avond van 10 september niet door te laten gaan. Wij vonden de
verantwoordelijkheid te groot. Elke maand zullen wij u op de hoogte houden van onze plannen en
beslissingen. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Mededelingen
De contributie voor 2021 zal niet verhoogd worden. De centrale inning gaat wel
plaatsvinden. In december zal met het Magazine de factuur worden meegestuurd. Wacht
dan met betalen tot na 1 januari 2021.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet langer lid willen blijven van onze VvNu, denk er dan
aan dat u voor 15 oktober op moet zeggen.
Het is leuk om te lezen hoe onze vrouwen de Coronatijd doorbrengen en ons dat laten weten
via “ Ik geef de pen aan.........” Ga zo door dames!
Dat er Corona heerst weten we inmiddels wel en overal kom je de gevolgen tegen. Toch zijn er nog
wel leuke dingen te doen zoals bv. deze uitstapjes:

Even wat anders?
Een uitstapje naar een museum is vaak een goede keus. Meestal moet u dan eerst
reserveren. Het voordeel daarvan is dat u altijd toegang heeft op de tijd die u het
beste uitkomt. In de meeste musea is het aantal bezoekers gelimiteerd en lopen er
vaste routes door het gebouw. Lijkt het u wat, denk dan eens aan het Westfries
Museum bv.
Het Westfries Museum in Hoorn heeft de kniptentoonstelling verlengd tot januari
2021. Voor de knutselaars onder ons zeker de moeite van het bekijken waard.

Gaat u op een donderdag naar het WFM dan is het ook leuk om te
reserveren voor een “Blind date”. Ik hoor u denken “Wat is dat nou weer!”
Het is iets speciaals! U wordt door een begeleider naar een kamer
gebracht en u neemt plaats achter een tafel. Op de tafel staat een
schilderij waarop verschillende personen staan afgebeeld. Één persoon
vertelt zijn levensverhaal, via een geluidsinstallatie, aan u. Wie dat is
blijft een geheim. Alleen u maakt kennis met deze persoon. De duur van
deze date is ongeveer 20 minuten. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Een bezoekje aan Huize Bonck aan de Binnenluiendijk in Hoorn is ook een heel leuk
uitje. Een woning uit 1624, gelegen aan de haven. Het is er niet heel erg ruim, dus er
kunnen maar een paar mensen tegelijk naar binnen dus ook hier wel reserveren om
teleurstelling te voorkomen. WFM: € 10,-, huize Bonck € 6,-Of met een
museumjaarkaart. Geen bijbetalingen.
Wandelen kan ook heel goed in Coronatijd. Lekker in de buitenlucht, alleen of met een vriendin.
Dus hier wat .......

Wandelnieuws
Er is een nieuw boekje uit over het “Waterliniepad”. Dit nieuwe Waterliniepad is een
350 kilometer lang wandelpad langs twee voormalige verdedigingslinies: de Stelling van
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De wandeldagen zijn doordrenkt van
historie en brengen je door (toekomstig) UNESCO werelderfgoed. En hoewel je altijd dicht
bij de randstad bent, loop je continu door prachtige natuur. Met de VvNu-pas krijg je
korting op de aanschaf ervan.
In Hoorn zijn de gratis stadswandelingen weer begonnen. In kleine groepjes van max. 10
personen en niet langer dan 30 minuten. Vooraf aanmelden op nr. 0229 27 35 70. U kunt
kiezen uit de wandelingen: “nering achter de kerk”, “kerk als middelpunt”, “dijken en
eilanden” en de “poortjeswandeling”.

Filmaanbod
Iedere laatste donderdag van de maand kunnen leden van Vrouwen van Nu gedurende twee weken,
thuis, een Cinéart film bekijken en wordt er iedere maand een andere film aangeboden, gemaakt
door een vrouwelijke regisseur.
Voor september staat er op de agenda:
•

Fototentoonstelling, webexpositie etc. | Nederlands Fotomuseum

24 sept t/m 8 okt | film | van Cinéart. De titel is nu nog niet bekend.
•
Hoe werkt het?
U gaat op de computer naar: vrouwenvannu.nl klikt aan “voor leden” dan logt u in met de
gebruikersnaam: lidlandelijk en het wachtwoord: lid9013. Dan ziet u al meteen het vakje met daarin
“digitale culturele agenda”. Klik het aan en onderaan staat, in het rood, “website”. Daar klikt u op en
ziet u de agenda tevoorschijn komen. Klik dan op de foto’s of de film. Veel succes!
Wilt u liever een film in de bioscoop bekijken? Ook dat kan weer.
Voor iedereen van 50+ de mooiste bioscoopfilms in de VUE, met in de pauze
een kopje koffie met een plakje cake voor € 7,50. Ik geef u alvast het
overzicht van de komende films in september en begin oktober:

Dinsdag 8 sept.:
La Belle Époque. Victor, een zestiger gaat, via trucage, terug in de tijd. Hij kiest voor de
memorabele week uit zijn leven waarin hij zijn grote liefde voor het eerst ontmoette.
Komedie, drama en romantiek!
De beentjes van Sint Hildegard. Herman Finkers en Johanna ter Steege spelen Jan en
Gerda, een echtpaar dat in een sleur terecht is gekomen. Jan wil meer vrijheid maar krijgt
de eerste verschijnselen van Altzheimer. Drama en komedie!
Dinsdag 22 sept.:
De beentjes van Sint Hildegard. Zie hierboven.
Portrait de jeune fille en feu. Deze film heeft een Europese filmprijs gewonnen. Een tijdloos
en universeel verhaal over verliefd worden, verlangen en onmogelijke liefde.
Dinsdag 6 oktober:
Portrait de jeune fille en feu. Zie boven.

Lief en leed
Al uw mededelingen daarover zijn zeer welkom!

Lieve dames, blijf aub gezond en zo gauw het kan zullen we elkaar weer zien en spreken!
Tot dan!

