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Veel activiteiten beginnen weer  
 
Beste vrouwen,  
 
Zo langzamerhand worden veel activiteiten weer opgestart nu de regels per 1 juli verder versoepeld 
worden: zonder reservering een terrasje nemen, met mondkapje naast elkaar in de tram, een bioscoopje 
met 1,5 meter afstand.   
Ook bij Wouw starten we met onze gebruikelijke routine, waar mogelijk buiten als het weer het toelaat.  
De Carrousel waar we koffiedrinken gaat een uur later open, namelijk om half twaalf, omdat er nog maar 
weinig toeristen in de stad zijn.  
 
Algemene Leden Vergadering op 5 augustus, locatie.   
Hoe lossen we het besmettingsgevaar op in de grote zaal van de Pastorie?  
In verband met de 1,5 meter richten we de zaal wat anders in, de tafels zetten we achter elkaar.  
We luchten zoveel mogelijk via het open raam, de openslaande deuren naar de tuin, en met de 
schuifdeuren naar de voorkamer open.  Je kunt, als je wilt, een mondkapje opdoen, de vrouwen met 
mondkapjes zitten bij elkaar in de buurt. Koffie en thee in de voorkamer of buiten met mooi weer.  
We hopen dat veel vrouwen het aandurven om langs te komen.  
 
Behalve een korte vergadering willen we na de pauze een thema aansnijden, en wel over wat we van de 
voorstellen van de triage vinden voor de selectie op leeftijd van IC-bedden.  
Met als algemene vraag: hoe wordt er tegen ouderen aangekeken? Andere voorstellen zijn welkom.   
 
Voor de ALV maken we een jaarverslag over 2019, en meteen ook een concept voor de jaarplannen voor 
2021. Deze dubbelslag maken we voor het geval er weer een lockdown komt in het najaar.  
In principe blijft veel hetzelfde, maar het is goed om dit toch te overleggen.  En zijn er vanwege de 
coronacrisis aanpassingen nodig? Wat heb je gemist? Wat zou je graag willen?  
 
De week vóór de vergadering sturen/mailen we de stukken.  
Gezellig om elkaar weer te zien op 5 augustus!  
Hartelijke groet,  
      de 3 M’s  
 
Punt van Aandacht:  onze penningmeester gaat ons verlaten, dus we zoeken nog een penningmeester.   
 

 
                     R O N D B R I E F     JULI - AUGUSTUS   2020  
 
 Wo 1 juli  Concert , buiten, gratis 19.00 tot 20.00 uur Akropolis,  plein 
 
 Di 7 juli  Eetgroep  vanaf 18.00 uur  Madrid, Bellamystraat 11 
 
 Ma 13 juli  Werkgroep Wonen 14.00 tot 16.00 uur d’Oude Stadt, Kerkstraat 123  
 
 Zo 22 juli   Koffie   11.30 tot 13 uur Carrousel - Weteringcircuit  
 
 Wo 29 juli  Feminismegroep  14.00 tot 16.30 uur bij Annet  
 
 Wo 5 aug     Algemene Leden Verg  14.00 tot 16.30 uur    Vredeskerk, Pijnackerstraat 9 


