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      Nieuwsbrief 

  
 
  
 
                                                   
                                                         Dames, 
                                                      Jammer!!! 
                                                  Jammer! Jam-                      Herinneringen aan een Kerst 
                                                mer! We hadden er                kort of lang geleden 
                                            zo op gehoopt dat we                geven een speciale glans 
                                                    weer gezellig                     aan Kerstmis in het heden. 
                                                  Kerst konden vie-                 
                                               ren met elkaar. We                 
                                          waren al volop met de voor- 
                                       bereidingen bezig. De sluiting 
                                   om 20.00 uur van de horeca was nog 
                                  niet zo’n punt want dan gingen we            
                                          gewoon het hele programma 
                                       naar vroeger in de middag schui- 
                                    ven. Tot bleek dat het echt niet mo- 
                                gelijk was. De horeca moest al om 17.00 
                             uur sluiten; daar zou ook nog wel een mouw 
                         aan te passen zijn, maar voelen de mensen zich 
                        wel veilig genoeg en is het nog gezellig op 1½  
                                  meter? Na wikken en wegen heeft het 
                                  bestuur besloten dat de Kerstviering op 
                             14 december a.s. helaas niet door kan gaan.  
                          Erg jammer, we hadden er zin in om weer gezellig 
                       bij elkaar te zijn. Het kerstkoortje had ook al een paar 
                   keer geoefend, had er ook weer zin in en was er klaar voor; 

                voor volgend jaar zijn ze in ieder geval vast goed voorbereid.😊  

                   ……………MAAR……………… 
 
VRIJDAG 7 JANUARI 2022 NIEUWJAARSEVENEMENT!!!!!!! 
We geven de moed niet op en blijven het proberen. Zo hopen we  

    - onder voorbehoud omdat we nog niet weten hoe de cijfers dan weer    
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zijn – op vrijdag (middag/avond) 7 januari 2022 iets te kunnen organiseren met 
hapjes, drankjes, ontmoeting en gezelligheid, een soort nieuwjaarsborrel, maar de 
invulling van dit evenement volgt nog. Houdt dus allemaal de mail in de gaten, want 
zodra we meer weten, komt er in december nog een nieuwsbrief waarin we verder 
ingaan op de invulling van deze middag/avond. 
   . 

    Dames, hartelijk dank voor het stemmen op onze vereniging.   
 We hebben er met elkaar voor gezorgd dat op de bankrekening 
 Van Vrouwen van Nu, afd. Fijnaart & Heijningen         188,15 
 wordt bijgeschreven. 

     

 MET DE VROUWEN VAN NU NAAR DE FLORIADE OP 29 APRIL 2022 
De afdeling Flevoland heeft gepolst onder de afdelingen of er belangstelling is om een 
bezoek aan de Floriade te organiseren alleen voor leden van de Vrouwen van Nu, een 
soort Vrouwen van Nu Floriadedag. Hier bleek veel belangstelling voor te zijn. Wie dit ook 
een leuk idee lijkt kan alvast 29 april 2022 in de agendag reserveren. In de loop van 
volgend jaar krijgen we bericht hoe het verder georganiseerd gaat worden.  
   
Dames, hopelijk kunnen we elkaar snel weer zien. Voor nu wensen we jullie alvast een 
sfeervolle, gezellige, inspirerende en warme decembermaand en blijf vooral gezond! 
 

 De volgende bijeenkomst is op vrijdag 7 januari 2022 en de volgende afdelingsavond  
 op dinsdag 18 januari 2022. 
 
 Wij wensen u een mooi nieuw                               jaar met nieuwe dromen, geluk, vrede 
 en liefde voor elkaar!  
 
    

                        
                            

 
                                                                               Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina
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