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                          R O N D B R I E F     MEI - JUNI    2020  
 
Beste vrouwen,  
 
Ook de komende tijd zullen er geen activiteiten plaatsvinden bij Wouw. In de vorige rondbrief 
waren we nog te optimistisch. Het is nog duister wanneer de lucht weer opklaart.  
De Algemene ledenvergadering van 13 mei hadden we al verplaatst naar 26 augustus, maar ook 
deze datum is onzeker.   
 
Mailtjes.  
We houden nog enig contact met elkaar via de mail. We merken dat dat wel op prijs wordt 
gesteld. Op onze vraag van hoe het met iedereen gaat hebben we veel reacties gekregen.  
De reacties zijn gebundeld en 30 april rondgestuurd.  
 
Video bellen.  
Wanneer er vrouwen zijn die wel willen videobellen, bv op het tijdstip dat ze zouden vergaderen, 
of gewoon voor de gezelligheid, dan is dat mogelijk. Laat het maar weten.  
 
Onze G-mail heeft kuren.  
Tot m’n grote schrik kwamen er opeens een aantal mails terug die niet gezorgd konden worden. 
Bij sommigen stond dat de mailbox vol was, overcrowded, bij anderen was het mailadres niet in 
orde en van een aantal was de reden onduidelijk. Of lag het eraan dat de bijlagen te groot waren?   
Bij de laatste mail bleek dat er opeens de  l  van  .nl  verwijderd was, of de  xs  van  @xs4all.nl  niet 
werd weergegeven, terwijl de adressen wel goed in het ledenlijst staan.  
 
Wat kunnen we eraan doen?  
Vanaf nu gaan we de mails nummeren, en dan kun je zien of je een mailtje gemist hebt.  
Misschien kan dan iemand anders je de mail alsnog sturen.  
 
Zodra er wijzigingen zijn in het beleid t.a.v. de coronacrisis zodat we weer bijeenkomsten kunnen 
plannen, laten we dat weten. We houden jullie op de hoogte,  
 
Met hartelijke groet, 
 
Marjan, Madelien en Marianne/ de 3 M’s! 
 
 
NB, nog toegevoegd:  
- scrabbelen, een leuk idee? En een bord met een Franse invulling, met veel herkenbare woorden.  
- rondbrief april 2020, plus oproep voor penningmeester  



Beste vrouwen,  
 
Laatst hoorde ik van een vrouw die elke dag begint met scrabble, een leuke hersenkraker als 
wake-up. Met vijf vrouwen scrabbelt ze dagelijks twee aan twee en later op de dag ontvangt ze 
dan de vervolg zet. Dus dagelijks vordert het spel één wederzijdse zet.  
Ook een idee voor ons?  
 
Als er vrouwen zijn die scrabble spelen, welke app gebruiken ze dan?  
Wordfeud is gratis te downloaden via    https://www.gratissoftware.nu/app/wordfeud.php 
En is beschikbaar voor Android en iOS op je mobiel, plus een handleiding.  
Voor de app op je iPhone moet je naar https://www.iculture.nl/apps/wordfeud-online-scrabble-
in-het-nederlands-op-je-iphone-review 
 
Hieronder een ingevuld bord in het frans, leuk om te ontcijferen.  
 

  

https://www.gratissoftware.nu/app/wordfeud.php
https://www.iculture.nl/apps/wordfeud-online-scrabble-in-het-nederlands-op-je-iphone-review
https://www.iculture.nl/apps/wordfeud-online-scrabble-in-het-nederlands-op-je-iphone-review


 

Algemene Leden Vergadering verzet naar 26 augustus, penningmeester gezocht 

 

 

 

            RONDBRIEF   APRIL  2020    

 

 
Beste vrouwen,  
 
Dit maal wel een heel bijzondere rondbrief, want er staan géén data in van vergaderingen, de 
eetgroep en de Carrousel.  
Natuurlijk is dit in verband met alle onzekerheden rondom het coronavirus.  
 
We stellen het volgende voor.  
Pas wanneer de horeca weer open gaan komen we bij elkaar.  
Dan komt er snel een rondzendbrief met mogelijke activiteiten.  
 
We stellen wel vast voor om de ALV eind augustus te houden, bv 26 augustus.  
Hopelijk is dit realistisch, en niet té optimistisch.  
 
We wachten op betere tijden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Madelien Krips,  
Marianne Ketel,  
Marjan Nieuwenhuis 
 
------------------------------------------------------ 

Penningmeester gezocht.  

Marianne Ketel gaat na vele jaren aftreden als penningmeester en draagt haar stokje over tijdens de 

algemene ledenvergadering.  

Wij roepen kandidaten op om zich te melden bij een van ons.  

 

Informatie van Marianne:  

De taak van de penningmeester is goed te overzien. Sinds wij geen jaarlijkse subsidie meer hoeven 

aan te vragen en te verantwoorden, bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het bijhouden van 

de contributies en het betalen van rekeningen.  

 

Daarnaast maakt de penningmeester 1x per jaar een begroting in het najaar die aan de Algemene 

Ledenvergadering wordt voorgelegd  ter goedkeuring.  

Ook 1 x per jaar legt de penningmeester het financieel jaarverslag aan de Algemene 

Ledenvergadering voor ter goedkeuring. Het financiële verslag wordt verkort en ter informatie op 

onze website gezet. 

Uiteraard wordt u ingewerkt en kunt u zeker in de eerste tijd Marianne Ketel raadplegen. 

 

Kortom vrouwen, meld u!  
 


