
 

Beste dames, 

“Alleen wordt steeds meer samen,  
maar alleen als we verstandig met deze situatie om gaan.” 
Een uitspraak die je de laatste tijd steeds vaker hoort op radio en tv. 
Ja, ten opzichte van de maatregelen die in maart werden genomen, 
kan er nu wel weer meer, maar toch… het coronavirus is nog steeds 
onder ons en laait op steeds meer plaatsen opnieuw op.  
En dan moet de herfst nog komen! 
Met deze wetenschap in het achterhoofd hebben we met het 
bestuur de voortgang van ons jaarprogramma besproken. 
Daarbij hebben we gezocht naar allerlei creatieve oplossingen om 
activiteiten tóch te kunnen realiseren. 
We zijn samen tot de conclusie gekomen dat we de 
verantwoordelijkheid, dat mensen tijdens een van onze 
gezamenlijke activiteiten, die grotendeels binnen plaats vinden, 
besmet raken, niet op ons kunnen en willen nemen. 
Met pijn in ons hart hebben we daarom unaniem besloten om alle 
nog geprogrammeerde activiteiten van ons jaarprogramma 2020 te 
annuleren. 
Ook de voor september geplande cursus ‘Inleiding in de 
Kunstgeschiedenis’  wordt tot nader datum uitgesteld.  

Dan wat betreft de activiteiten van de subclubs.  
We vertrouwen erop dat de subclubs, in overleg met  
hun leden, activiteiten níet of zo wél, aangepast en met 
inachtneming van de door de overheid gehanteerde richtlijnen, 
laten doorgaan. 
Daarin nemen de subclubs dus hun eigen verantwoordelijkheid. 
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We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en kijken wanneer, 
en zo ja óf er weer mogelijkheden zijn om op een verantwoorde én 
gezellige manier samen te kunnen zijn. 
We hopen van harte dat jullie ons besluit hierin kunnen 
ondersteunen. 
 
Terrasochtend wordt Terrasontmoeting 
We gaan met goed weer voorlopig wél door met de 
terrasontmoetingen bij manege Het Keelven.  
Daar kunnen we in de buitenlucht ook de anderhalve meter afstand 
bewaren. 
De nog geplande ontmoetingen zijn op: 
Dinsdag 25 augustus om 10.30u. 
Donderdag 10 september om 14.00u.  
Woensdag 30 september om 14.00u. 
Je krijgt over deze ontmoetingen vooraf nog een reminder. 
Bij slecht weer zijn er, in tegenstelling tot wat eerder in een van 
onze mails is vermeld,  géén terrasontmoetingen. 

Contributie 
Bovenstaande besluiten hebben ook financiële consequenties. 
De contributie wordt voor het jaar 2021 voor alle huidige leden 
verlaagd met € 25,00 en wordt dan dus eenmalig € 15,00. 

Het bestuur van Vrouwen Centraal 
Ine, Mieke, Marie-Thérèse, Toos en Marlie 

Herinneringen aan Will Grosfeld 
Afgelopen week  ontvingen we het droevige bericht dat Will 
Grosfeld is overleden. 
Al geruime tijd moesten we Will missen binnen onze vereniging. En 
gemist werd ze zéker. 
Will, altijd betrokken en heel geïnteresseerd, was immers heel vaak 
aanwezig tijdens onze activiteiten. Ook genoot ze regelmatig van 
een drankje na afloop. 
Ze was al lid sinds 1960. In de zeventiger jaren was zij bestuurslid 
en ook als vice-voorzitter en 2e secretaresse heeft zij haar steentje 
bijgedragen aan onze vereniging. 
Ze was dus dit jaar jubilaris, maar op verzoek van haar familie 
hebben we daar geen ruchtbaarheid aan gegeven. 
Dat Will ook vooruitstrevend was, bleek uit het feit dat ze blij was 
met de nieuwe naam van de vereniging. 
Toen Ine haar vroeg wat ze daarvan vond zei ze: 
“Heel goed, dat had allang eerder gemoeten. Ik zeg altijd: ik ga 
naar de club, nooit ik ga naar het Vrouwengilde!” 
We denken met dankbaarheid en respect aan Will terug en wensen 
de familie veel sterkte toe. 
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