
 
 

N I E U W S B R I E F 

Januari 2021 

 

Beste voorzitters/leden, 

 

Allereerst een hartelijk welkom in het nieuwe jaar, waarin we elkaar hopelijk weer in levenden lijve 

kunnen ontmoeten. De omstandigheden blijven vooralsnog ongewis, dus we zullen ons erop moeten 

instellen dat de organisatie van evenementen lastig blijft. Veel bijeenkomsten zullen zeker in de 

eerste helft van 2021 nog digitaal plaatsvinden.  

 

Nieuwjaarsbijeenkomst  

Het is duidelijk dat we in 2021 geen Nieuwjaarsbijeenkomst konden organiseren. Heel jammer, want 

de afgelopen jaren werden die bijeenkomsten druk bezocht. Er zit niets anders op dan onze blik te 

richten op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 2022.  

 

Zoom-trainingen door Corrie Kalisvaart 

We zijn heel blij met de enthousiaste deelname van 73 vrouwen aan deze trainingen.  Terwijl in 

andere provincies slechts enkele vrouwen Zoom wilden leren, is dat in Zeeland gelukkig anders. Zo 

kunnen straks afdelingsbesturen, werkgroepen e.d. met elkaar Zoomen. We bedanken Corrie 

hartelijk voor haar inzet. Voor wie de Zoom-training nog niet gevolgd heeft en belangstellend is, 

Corrie geeft op 25, 26 en 27 januari 2021 om 10.00 en 13.00 uur opnieuw Zoom-trainingen. U kunt 

zich voor 6 verschillende sessies inschrijven, zowel individueel als per groep. Aanmelden is mogelijk 

via het emailadres van Corrie Kalisvaart: aandijke@zeelandnet.nl  

 

Op de thee bij het PB 

Het afgelopen jaar werd tweemaal een datum geprikt voor dit evenement waarbij nieuwe 

(bestuurs)leden een informeel gesprek hebben met de leden van het PB. Tweemaal werd de 

bijeenkomst afgezegd. Vooralsnog is het door de corona maartregelen niet mogelijk een datum te 

plannen. We houden u op de hoogte.  

 

Regio-overleg 

Op 2 en 3 februari 2021 staan regio overleggen gepland. Gezien de huidige stand van zaken zijn wij 

genoodzaakt het regio overleg via Zoom te houden. Nu in vrijwel alle afdelingsbesturen wel een lid 

bedreven is om met Zoom te werken, zou dat mogelijk moeten zijn.  
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Provinciale Ledenvergadering 

Deze jaarlijkse vergadering staat gepland voor 6 mei 2021. Zoals in de vorige Nieuwsbrief 

aangekondigd zal het, evenals vorige keer, een digitale vergadering worden. Het PB onderzoekt of 

het mogelijk is deze vergadering via Zoom te organiseren, zodat alle deelnemers elkaar zien en 

rechtstreeks spreken. In vrijwel alle afdelingsbesturen is wel een lid bedreven is om met Zoom te 

werken, waardoor dat mogelijk zou moeten zijn. Een tweede, minder aantrekkelijke, optie is de 

afdelingen per mail te benaderen en hen te vragen per mail te antwoorden. Zo werd dat in 2020 

gedaan. We houden u op de hoogte. 

 

Bestuur 

Emelie Smeets-van Lokhorst gaat met de jaarvergadering van 6 mei 2021 stoppen als lid van het 

provinciaal bestuur en de werkgroep TA (training en advies). Zij blijft wel lid van de 

handwerkcommissie. 

Het gevolg is dat we nu op zoek zijn naar een bestuurslid PB en een lid van de werkgroep TA. Heeft u 

belangstelling voor een van deze functies dan kunt u zich opgeven bij Dieuwke Louwrink; 

emailadres: dieuwkelouwink@kpnmail.nl of tel. 06-40110995. 

 

Inspiratie dag 2021 

De geplande Inspiratie dag 2020 in het Dorpshuis van ’s Gravenpolder is helaas geannuleerd. We 

richten nu onze blik op november 2021. Hopelijk is de wereld dan weer op orde en kunnen we een 

gebruikelijke Inspiratie dag organiseren. Het is nu te vroeg om daar al uitspraken over te doen.  

 

Ledenraad 

Mariëtte Heesakkers heeft namens Zeeland tweemaal deelgenomen aan een bijeenkomst van de 

Ledenraad. Zij meldt dat Reineke van de Wouwe en Angeline Boekema toe Water zijn toegetreden 

tot het landelijk bestuur. Goedkeuring van de ledenraad om het landelijk bestuur te vragen een 

werkgroep in te stellen die zich over de toekomst van de Vrouwen van Nu gaat buigen. 

 

Contact met de afdelingen 

In de afgelopen periode hebben leden van het PB telefonisch contact gezocht met de afdelingen. De 

meeste afdelingen waren in september weer voorzichtig begonnen met activiteiten, maar inmiddels 

zijn de regels aangescherpt zodat weinig mogelijk is. Wel hebben alle afdelingen hun leden rond 

Sinterklaas en Kerst verrast met een attentie. Verder zit er weinig anders op dan de situatie te 

aanvaarden. 

 

Vrouwenevent wordt Zomerontmoetingen 

Het Vrouwenevent dat begin maart gepland stond is vervallen. Het wordt doorgeschoven naar juni 

2021. De naam is veranderd in Zomerontmoetingen. Tijdens de Zomerontmoetingen zal de verkiezing 

van de Verschilmaker plaatsvinden. Het Landelijk Bestuur komt binnenkort met nader bericht 

hierover.  

 

Jubileum Vrouwen van NU 

Het landelijk Vrouwen van Nu Jubileum in Apeldoorn is verschoven naar 12 oktober 2021. Alle 

provincies is gevraagd een kraam te maken, waarin de provincie zich presenteert. Enkele afdelingen 
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hebben al aangegeven mee te willen werken aan het bemensen en bevoorraden van de Zeeuwse 

kraam. Graag komen we in contact met besturen die hieraan willen meedoen. Dieuwke Louwrink is 

onze contactpersoon voor de organisatie. Emailadres: dieuwkelouwink@kpnmail.nl 

 

Jubileum Vrouwen van Nu Zeeland 

Op 14 juli 2021 bestaan de Vrouwen van Nu Zeeland 90 jaar. Hoe en wanneer wij dat jubileum gaan 

vieren is nu nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte. 

 

 

Tot slot 

Vergeet niet dat we ondanks deze barre tijden graag nieuwe leden verwelkomen. We hebben nieuwe 

folders gemaakt, die leden gratis kunnen afhalen op het provinciekantoor in Goes. Toesturen kan 

ook, u betaalt dan alleen de verzendkosten. Misschien een leuk ideetje om een buurvrouw of 

vriendin een abonnement op de Vrouwen van Nu te geven? Zo blijven we ook in 2021 een bloeiende 

vereniging.  

 

Hartelijke groet van het provinciaal bestuur,  

Dieuwke, Dorien, Emelie, Pia en Saskia 
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