
 

                                                  
Aan de leden van Vrouwen van Nu Nagele. 
  
Door de corona pandemie loopt alles anders dan voorheen, heel anders dan we gewend zijn. Alles 
staat op zijn kop. 
We zien elkaar nauwelijks, kunnen en durven geen plannen te maken enz. Onze gezondheid staat 
meer dan anders centraal. 
Zo is er ook geen jaarprogramma uitgedeeld eenvoudigweg omdat niets toegestaan is en we niet 
weten wanneer we weer durven en kunnen samenkomen of samen erop uit kunnen gaan. 
Sommige zaken moeten echter wel doorgaan maar dan op een andere manier. 
  
Voor de jaarvergadering die 25 februari gepland stond hebben we gekozen voor de schriftelijke 
variant. 
Hierbij bent u van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. 
De agenda en de bijbehorende stukken kunt u zodra ze klaar zijn van ons verwachten via de mail. 
Uw antwoord hierop ( instemmen met de voorstellen, afkeuren, vragen enz) kunt u terugmailen ( 
eerst op antwoorden klikken, dan de antwoorden invullen en vervolgens verzenden) 
Uiteraard kunt u ook de mail printen en met de hand invullen en dan, voorzien van uw naam, 
opsturen naar of bezorgen bij, Marian Vinke, Elly Versluis of Anjo Geluk. 
  
Niet alleen corona zit ons in de weg bij het maken van plannen, ook de onzekerheid rondom het 
gebruik van ‘het Rietveld’. 
Immers als er verbouwd gaat worden (waarover gesproken wordt)  zullen we iets anders moeten 
zoeken. 
  
Nu de fysieke bijeenkomsten weggevallen zijn blijft de behoefte aan een andere manier van contact, 
vooral nu het zo lang duurt. 
Hebt u ideeën of  voorstellen? We horen ze graag. 
Waar gaat uw interesse naar uit? telefoon cirkels? Boeken doorgeven?  fietstochtjes met 1.5 m 
afstand (ad hoc organiseren bij mooi weer en bij voorkeur met een doel), Jeu de Boules bij mooi 
weer en voldoende opgaves vooraf, iets buiten in een van de mooie tuinen van onze leden? We 
zullen steeds op korte termijn plannen omdat niemand weet wat ons te wachten staat en wanneer. 
Activiteiten die vorig jaar niet doorgegaan zijn zullen als het kan dit jaar opgepakt worden. Uiteraard 
alleen als het veilig is. 
  
Omdat we elkaar nauwelijks spreken of zien weten we niet wie er ziek zijn. Wilt u het aan ons 
doorgeven wanneer er leden zijn die om die of een andere reden een kaartje van ons mogen 
verwachten? 
  
Afdeling Nagele van Vrouwen van Nu bestaat dit jaar 70 jaar. Dat kunnen en willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. 
We hopen, liever gezegd we gaan ervanuit dat we daar in de loop van het jaar op een feestelijke 
manier in gezondheid aandacht aan kunnen besteden. 
  
Tot ziens, 
Namens het bestuur van Vrouwen van Nu Nagele 
Anjo Geluk 
  
 


