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Fijne Feestdagen
  

en de beste wensen voor 2021
met heel veel:
                                      

Lente: Hoop
Zomer: Warmte
Herfst: Geluk

    en Winter: Geborgenheid

Blijf gezond!!!    PB Flevoland
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Aanbieden Social Sofa
Zeewolde
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum heeft afdeling
Zeewolde van Vrouwen van Nu deze SOCIAL SOFA 
aangeboden aan de gemeente Zeewolde.
De bank heeft als motto ‘ontmoeten en verbinden’ en kan
zo mede de sociale verkilling in de samenleving tegengaan.
Alle elementen die zo kenmerkend zijn voor het dorp en onze
vereniging zijn verwerkt in het ontwerp. Water en strand,
windmolens, koeien en tulpen etc.
Activiteiten als fiets- en leesclub, kunstwerken als een
herinnering aan het WK ploegen en, aan de rechterzijde
‘de drie potloden’ en de Belvedere.
Op de achterzijde de kleuren van de vlag van Zeewolde en
kerkcentrum Open Haven.
Tevens is er d.m.v. de kleine vierkantjes een verwijzing naar
het door Vrouwen van Nu gemaakte wandkleed dat lang in
de gemeentezaal heeft gehangen.
Deze bank is mogelijk gemaakt door de inzet van eigen leden
en bijdragen van sponsoren.

Ontmoeten en verbinden

Ontmoeten en Verbinden
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Nagele
Mondkapjes maken. 
Het aantal programma’s, artikelen en commentaren op het al
dan niet verplicht dragen van mondkapjes om het coronavi-
rus te verslaan is niet meer te tellen.
Liever dan er steeds naar te moeten luisteren en erover te
praten, besloot de afdeling Nagele om ze op 7 oktober j.l. te
gaan maken. Hoewel de meesten er al wel gemaakt of ge-
kocht hadden was het elkaar ontmoeten natuurlijk minstens
zo belangrijk of belangrijker. 
Niet praten maar doen.
Een korte inventarisatie bij het huidige en toekomstige be-
stuur en overleg met Tity de contactdame van de naaigroep
leverde een positieve reactie; laten we het proberen.
Een zaal besproken waar we royal aan de corona eisen kon-
den voldoen,  een uitnodigende mail aan de leden en dan af-
wachten of er belangstelling voor is.
Zijn meer mensen er aan toe om gewoon weer eens bij elkaar
te komen en iets te doen? Of zou de angst voor mogelijke ri-
sico’s te groot zijn.
Toen kwam het idee ons logo erbij te betrekken of om van
het Vrouwen van Nu stofje wat een paar jaar geleden in
Apeldoorn te zien en te koop was op onze landelijke dag hier-
voor te gebruiken.
Helaas de stof bleek uitverkocht en waar vind je zo snel een
drukkerij voor een alternatief..
Patronen was geen probleem; de naaigroep zou daar voor
zorgen. En iedereen heeft natuurlijk thuis ook wel lapjes. 

Maar toch………… Op zoek naar leuke lapjes.
Er is een mooie stoffendrukkerij in de buurt; “De Vlinder”,
tot voor kort gevestigd in Kuinre en nu is het atelier te vinden
in een verzamelgebouw van kunstenaars in het Waterloop-
bos bij Marknesse in de Noordoostpolder.
Een bezoek aan de website www.vlinderzeefdruk.nl.
Net die dag was de winkel open.
Wat ik daar zag vindt u in het artikel over "De Vlinder".
Prachtige stoffen, behalve de eigen stoffen ook nog vele
van der Doef (textielkunstenaar) stoffen en kleding.
Voor de mondkapjes een paar bundeltjes leuke lapjes
uitgezocht die gretig aftrek vonden.
Tot onze grote vreugde kwamen er 12 dames al dan niet met
naaimachine en een mondkapje.
Het was ouderwets gezellig, ieder ging met 1 of meer nieuwe
mondkapjes naar huis.
Niet alleen gemaakt van leuke eigen stofjes of van de
bundeltjes van “De Vlinder” maar ook van het Vrouwen van
Nu stofje omdat tot onze grote verrassing daags tevoren in
een envelop nog restanten van het stofje opgestuurd zijn.
Met dank aan het Landelijk Bureau! Wie wat bewaart heeft
wat en wij waren er heel blij mee.
Alle restanten zijn opgegaan en allemaal vonden we het
zonde om het grote kleed kapot te knippen.
Dus er kunnen nog meer mondkapjes genaaid worden maar
onze voorkeur gaat er naar uit om er vlaggetjes van te maken
zodra we het einde van het coronatijdperk kunnen vieren.
Anjo Geluk, Vrouwen van Nu Nagele

Mondkapjes maken Corona-Proof

Niet over praten, maar maken

De Vlinder.
Het enige atelier in Nederland waar middels zeefdruk van
natuurstoffen met de hand de mooiste stoffen gedrukt
worden. Een bezoek aan “De Vlinder” is de dan ook de moeite
waard. Uitleg over het procedé en een demonstratie is moge-
lijk. Ongetwijfeld zult u dan verbaasd zijn over de enorme
hoeveelheid kleuren en stoffen. Kiezen wordt heel moeilijk.
Info: www.vlinderzeefdruk.nl   

Mondkapjes gemaakt met logo van de Vrouwen van Nu
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Bridge
drive 2021 
Mededeling. Helaas!!!
Het moet in oktober al bekend zijn wat
er in december in het Magazine komt.
In dit geval de Bridgedrive welke
gepland staat voor maart 2021.
Door de onzekere toekomst van het
Corona Virus zijn we genoodzaakt de
Bridgedrive uit te stellen.
De commissie en de organisatie kiezen
nu voor een datum in september.
Zodra de regeling versoepelt komen wij
hierop terug. Théa Reinhart
secr. Provinciale Culturele Commissie.

Agenda
 
i.v.m. het Coronavirus geen 
bijeenkomsten gepland
 
Verder info op de website:
vrouwenvannu.nl/flevoland
Kopij inleveren voor 20 december 2020
vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.
com

Dronten
Attentie voor de leden.
Weer een cadeau van het bestuur in de
vorm van appels voor de leden, omdat
de bijeenkomsten t/m januari niet door-
gaan vanwege de actuele ontwikkelin-
gen wat betreft Covid-19.

Tiramisu 

Zin in een lekker toetje met kerst?
Maak dan tiramisu.
Het recept kunt u vinden op:
vrouwenvannu.nl/flevoland
 

Nieuws PB

Tiramisu

  Niet vergeten!
Ik zou zo graag ………….
met een aantal enthousiaste leden van-
uit Flevoland willen brainstormen over
HOE zien wij de toekomst van Vrou-
wen van Nu? En vooral hoe we die
toekomst zouden kunnen vertalen naar
onze plaatselijke afdelingen.
Als landelijke vrouwen vereniging tellen
we 35.000 leden verdeeld over circa 500
afdelingen. Menig politieke partij zou
trots zijn op dit leden aantal.
We zijn een bloeiende vrouwenvereni-
ging en juist nu in deze moeilijke Corona
tijd zie je dat er binnen afdelingen van
VvN allerlei initiatieven worden ont-
plooid om met elkaar in contact te
blijven. Er zit zoveel creativiteit én
betrokkenheid binnen onze vereniging.
 
Maar als er aandacht gevraagd wordt
voor de toekomst van VvN dan lijkt het
alsof we in onze schulp kruipen en dat
graag uit laten zoeken door het landelijk
bestuur. En da’s zo jammer want wij
allemaal samen ZIJN Vrouwen van NU.
 
Het landelijk bestuur heeft een meerja-
renbeleidsplan 2019-2022 opgesteld
met als titel “Alles  wat je aandacht
geeft groeit” en dat kent de volgende
speerpunten:
 
1. Het versterken van ons bestaande so-
ciaal netwerk en onze maatschappelijke
betrokkenheid
meer zichtbaar maken voor de buiten-
wereld.
2. Samen een bijdrage leveren aan een
betere wereld, dichtbij en veraf.
3. Kennis en ervaring doorgeven.
4. Een bijdrage leveren aan een duurza-
me wereld en aan de millenniumdoelen
van de VN.
5. Een brug slaan tussen stad en
platteland
Zie deze speerpunten als onze VvNu
doelen voor de toekomst.
Dit is wat wij willen bereiken met onze
vrouwenvereniging.

Hoe kunnen we nou die aandachtspun-
ten vertalen naar onze plaatselijke
afdelingen en zo een actieve bijdrage
leveren in het realiseren van die
speerpunten?
 
En ook; hoe kunnen we onze gezamen-
lijke bron van zorg: het teruglopende
ledenaantal, het hoofd bieden.
Moeten we energie stoppen in het
werven van nieuwe leden?
Hoe pakken we dat aan?
Of gaan we uitfaseren….. we blijven
elkaar ontmoeten en houden contact-
avonden (als dat weer kan) en verder
zien we dan wel hoelang de vereniging
nog bestaat. Zou zeer spijtig zijn maar is
een reële optie.
 
Dat zijn punten waarover ik graag zou
willen brainstormen in een kleiner
verband, ook als ondersteuning van
onze afgevaardigde in de ledenraad.
Heb je interesse? Wil je mee praten en
meedenken? Graag!! Meld je aan!! op: -
marjovandersluijs@gmail.com  
En ik neem zo spoedig mogelijk contact
met je op. Tot ziens.
Marjo van der Sluis, voorzitter PB
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