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December, het laatste stukje van het
jaar. Het 2012/januari
Corona-jaar! 2013
december
Het begint al haast te wennen
wakker worden in een lege dag.
We gaan nergens heen.
Een nieuwe wereld, hemel niet in zicht
of toch zonder vliegtuigstrepen.
Geen treinen, files
niet naar werk of school
we kunnen zonder – sportclub,
speeltuin, restaurant.
We kunnen, als het dan echt moet
zelfs zonder handen schudden knuffelen.
Begrafenissen volgen
we per telefoon.
Controle was er toch al nooit
al hielden we ons liever dom.
Goede, oude woorden als vertrouwen
beginnen aan een nieuwe jeugd.
We missen “ons”. We missen alles wat,
voor deze slechte film begon,
zo dagelijks natuurlijk was.
Een tripje supermarkt voelt als een mis- of heldendaad.
We soppen onze boodschappen schoon.
Vergeten onszelf,
we dragen alles samen,
zelfs achter deuren weggestopt.
We leven elke dag
als dag
meer dan anders
nog.

Onze Kerstavond gaat i.v.m. Covid-19 niet door. Dat had u vast al begrepen. Wel houden we op die
donderdagochtend 17 dec. een Kerstkoffie-bijeenkomst. Iedereen is gebeld door een bestuurslid en
heeft aan kunnen geven er wel of niet bij aanwezig te willen zijn. De deelnemers, 29 in totaal, zijn in
twee groepen ingedeeld.
De eerste groep komt van 09.45 - 10.30 uur naar De Ridder.
De tweede groep van 11.00 - 11.45 uur.

Bij binnenkomst wordt iedereen geacht een mondkapje te dragen. Zodra u zit, mag het kapje af. Om
zo weinig mogelijk loopbewegingen te hebben vragen wij u thuis naar het toilet te gaan. We hopen het
allemaal zo veilig mogelijk te houden. Tot dan!

Mededelingen
Uw contributie gaat dit jaar voor het eerst via automatische incasso. De meeste dames hebben
daar hun handtekening onder gezet. De betaling zal rond 25 januari plaatsvinden. Het bedrag
bedraagt € 54,50.
Heeft u niet voor een automatische incasso getekend, dan ontvangt u in deze maand, samen
met het tijdschrift “Vrouwenvan Nu”, een acceptgiro. Wilt u er aan denken dat er pas in
januari betaald dient te worden.
Het is nog erg onzeker of onze avond in januari 2021 door zal kunnen gaan. U krijgt daar
natuurlijk tegen die tijd bericht over.

Gedicht voor de Kerstdagen
Denk met Kerst eens aan de mensen,
in verpleeg- of ziekenhuis,
die daar werken of daar liggen
en de Kerst niet vieren thuis.
Juist dit jaar met de Corona,
deze turbulente tijd,
voel je het belang van aandacht,
liefde en genegenheid.
Denk met Kerst eens aan de mensen
die met Kerst alleen zijn thuis,
wiens geliefden dan verblijven,
in verpleeg- of ziekenhuis.
Juist dit jaar met de Corona
vraagt om solidariteit,
bel eens op of stuur een kaartje
‘t geeft wat troost bij eenzaamheid.
Kerst, het feest van de bezinning,
van sfeer en gezelligheid,
het symbool van licht en vrede
juist in de Coronatijd.
Ook als wij ‘t niet samen vieren,
omdat afstand is verplicht,
dan zorgt Kerstmis voor verbinding
door de boodschap van het licht.
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Een vraag
Kent u ZOOM? Dit woord spreek je uit als “zoem”
Het is een manier om elkaar, via dit programma, te zien en te spreken. Het is een soort videobellen,
wat velen van u vast doen met kinderen en kleinkinderen. Het programma “ZOOM” wordt o.a. gebruikt
voor vergaderingen. Ook ons bestuur heeft dat al een keer gedaan. Het bureau in Den Haag
faciliteert dit. Niet alleen voor besturen maar ook voor de leden. Als u dit leuk vindt en het weleens
wil proberen dan kunt u zich aanmelden bij Evelien ter Meulen.
E-mail:evelien@vrouwenvannu.nl U hoeft er niet de deur voor uit. U wordt gebeld en komt via
gegevens die vooraf aan u worden doorgegeven, in het programma. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Leuk om eens met wat vriendinnen te doen bv. Natuurlijk moeten ze wel lid zijn van de VvNu.
“Ik geef de pen door aan.....”
Er zijn al heel wat dames die een verhaal/verslag hebben geschreven in dit Corona-jaar. We leren
elkaar zo wat beter kennen. Het zijn bijzondere en ontroerende maar ook hele
gewone verhalen maar we herkennen er altijd wel iets in. Van elk verhaal komt een
kopie in een map. Zo ontstaat er een heel boekwerk van het wel-en-wee van onze
leden in Coronatijd. Het is natuurlijk niet verplicht om iets te schrijven. Het is de
bedoeling dat er altijd even vooraf gevraagd wordt of iemand hier iets voor voelt.
Aangezien er genoeg dames nog niet gevraagd zijn, gaan we gewoon door.
Succes dames!

Filmnieuws
Het filmaanbod voor december en januari is onbekend. Het is onzeker of er wel
films gaan draaien op dinsdagmiddag. De koffie is sowieso geschrapt. De prijs is
daardoor € 2,- lager, dus € 5,50. Op de site van de VUE kunt u het laatste nieuws
vinden.

Wist u dat . . .
een aantal dames een prachtig Kerststuk gaan maken bij Casa Flores? Op maandag 14 en 21
december?
onze club € 123,96 heeft ontvangen van de Rabobank? Dat wel dankzij u als lid van die bank.
Dank u wel daarvoor!�
een aantal van onze dames een oranje kaars hebben gezet voor hun raam? Als deelnemer aan de
Orange Actie, meer aandacht voor “Geweld tegen vrouwen”.
het landelijk bestuur een poll heeft gehouden naar de redenen waarom vrouwen lid worden van
de VvNu. De allerbelangrijkste reden bleek het ontmoeten van andere vrouwen en met hen
meedoen aan activiteiten. Waarom kijk ik daar nou niet van op?
dit de code is waarmee u op onze site kan gaan kijken: gebruikersnaam lidberkhoutbo en het
wachtwoord is: ber 9988
u ook kunt kijken op de landelijke site? Dan is de gebruikersnaam: lidlandelijk en het
wachtwoord: lan 9013 Leuk om eens te doen!
wij altijd heel blij zijn als u ons het lief en leed van onze vrouwen doorgeeft?

Lieve Vrouwen van Nu,
heel rustige, maar vooral gezonde feestdagen!
Houd COVID buiten de deur!
Het bestuur hoopt u ergens in het nieuwe jaar weer te kunnen begroeten.

Wij wensen jullie sneeuwpoppen,
cadeaus, een boom vol lichtjes
en een gelukkig Nieuwjaar.
Maar bovenal wensen wij jullie
TIJD MET ELKAAR!

