
 

 

 

 

 

 
 

Beste Vrouwen van Nu leden,                                   Oirschot, januari 2021 

 

Allereerst willen wij onze leden een gezond 2021 toe wensen! 

 

Terugkijkend op 2020 kunnen we als bestuur zeggen dat we zo veel mogelijk hebben 

ondernomen om met onze leden, ondanks corona, in contact te blijven.  

 

Dank je wel voor alle positieve, hartverwarmende reacties op ons werk!  

Ook voor Annelies, Diny en Corrie die de kerstster gehaakt hebben, en de brief/gedicht 

schrijvers die hun verhaal met ons hebben gedeeld waren de complimenten groot. 

 

Vooruit kijkend op 2021 kunnen we alleen maar hopen dat het een succesvol jaar zal 

worden.  

Bij deze eerste nieuwsbrief van het jaar bent u gewend om het programmaboekje te 

ontvangen. Wij als bestuur hebben het besluit genomen om per maand te zien wat 

corona toelaat. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. 

Helaas zijn de vooruitzichten op dit moment nog niet om over naar huis te schrijven 

maar we gaan er vanuit dat het alleen maar beter kan worden. 

 

Graag willen wij, (helaas) voor dit jaar, via deze weg Pastoor Spijkers, L&W, 

programmabegeleiding, propagandisten en commissieleden bedanken voor hun inzet in 

2020. Hopelijk kunnen we 2021 afsluiten op onze traditionele manier.  

 

Contributie inning 

Wat betreft de contributie inning: De contributie voor 2021 bedraagt € 54,50 

Omstreeks 25 januari wordt dit bedrag afgeschreven. In de omschrijving op uw 

bankafschrift wordt een machtigingskenmerk vermeld, dit is gelijk aan uw lidnummer. 

 

Indien u geen volmacht tot automatische incasso hebt afgegeven, dient u het 

verschuldigde bedrag contant te voldoen voor 25 januari bij penningmeester Riet van 

Loon. Aanbieden in gesloten envelop met vermelding van uw naam en adres. 

 

Contributie 2021: Dit jaar is de contributie van € 54,50  als volgt verdeeld: Landelijke 

afdracht € 18,30 (33,6%) Provinciale afdracht € 7,85 (14,4% ) Afdelingskas € 28,35 

(52%)Totaal € 54,50 per jaar. 

 

Uitslag kerstpuzzel 

Aantal deelnemers 18 personen.  

Via loting door 3 bestuursleden zijn de volgende prijswinnaars in de prijzen gevallen: 

Mien Spanjers, Riek v.d. Ven en Nel Broks. VAN HARTE GEFELICITEERD!!!! 

Zij ontvangen een dezer dagen hun cadeaubon die zij kunnen besteden bij de winkeliers 

in Oirschot. 

 

Rabo Clubsupport 

Opbrengst Rabo Clubsupport van 2020 was € 578,52 

 

Jaarvergadering 2021 

Jaarvergadering 2021 zal hoogstwaarschijnlijk schriftelijk plaats vinden eind februari. 

Annelies is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. 

Graag kijken wij uit naar een vervangend bestuurslid, voelt u zich hiervoor geroepen, het 

bestuur heet u van harte welkom! 

 

Bestuur Vrouwen van Nu Oirschot 

 

 

 

 



 

 

 

 

Helaas is ons een gedicht voor het kerstboekje aan de aandacht ontsnapt. 

Een mooi gedicht van Carla en dit gedicht willen wij u niet onthouden. 

 

Corona………….en nu? 

 

We leven in deze spannende coronatijd  

waarin men tegen deze vijand strijdt. 

Masker op: bril beslagen  

het winkelen kan mij niet behagen! 

Ik vind het allemaal zomaar niets 

maar gelukkig stap ik dan op mijn fiets. 

Regelmatig een route door de natuur  

met een kilometerteller op het stuur. 

Vele kilometers heb ik getrapt  

en ben ook regelmatig afgestapt: 

een mooie boom of paddenstoel   

Je ziet dan echt een hele boel! 

 

De vrouwen van Nu activiteiten gaan niet door  

dat is echt ’n gemis, ja zeker hoor! 

Geen gym,  ’n avondje in ’t Zand  

of samen wandelen door ’t Brabantse land. 

Laat hopen dat dit weer snel kan  

iedereen  wordt daar weer vrolijk van. 

 

Weinig bezoek mag je ontvangen  

ik begin er echt zo naar te verlangen 

dat het weer normaal kan zijn zodat ik kan knuffelen met mijn kinderen, groot en klein. 

Zeker nu, op ’t einde van  het jaar  

willen we weer gezellig met elkaar Kerstmis vieren en  Zalig nieuwjaar wensen  

aan ’n heleboel lieve mensen. 

 

Blijf gezond, houd goede moed,  

tot ziens allemaal en ’n hartelijke groet! 

 

Een lichtpuntje in ons leven was ’t cadeautasje, door ’t bestuur gegeven. 

Bedankt voor dit mooie en lekkere gebaar 

Adieu, en tot ’t volgende jaar. 

 

Carla Peijnenborgh 

 


