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Nieuwsbrief Januari 
 

 
 

                              

                                     Voorwoord 

  

 Beste leden. 

Een nieuw kalenderjaar met volop nieuwe activiteiten staat 

weer voor de deur. Het bestuur heeft kosten nog moeite 

gespaard om er weer een mooi en interessant programma 

van te maken. 

In deze eerste nieuwsbrief willen we jullie voorzien van alle 

benodigde informatie over alle activiteiten van de maand 

januari. Bij de ene activiteit soms iets meer dan bij de 

andere. Tevens willen we van een of twee activiteit(en) 

telkens een evaluatie maken. Deze maand is dat er een en 

wel van de jaarvergadering. 

Wij hopen dat jullie zo betrokken blijven bij onze vereniging 

want wat is de opkomst altijd groot en de saamhorigheid, 

sfeer en hulp geweldig. 

Een uitspraak van een van de leden: “Wat ben ik blij dat ik 

deel uit mag maken van deze vereniging”. 

Nou mooier kan het niet. Veel plezier met alle activiteiten. 

 

  

 

 

 

Geplande activiteiten 

 Kaarten 

 Computer 

Herhalingscursus 

 Bloemschikken 

 Jaarvergadering. 

 

Belangrijke 

mededelingen 

Dit jaar bestaat Vrouwen 

van Nu Erp 5 jaar. Hiep, 

hiep hiep, hoera!!!! Het 

programma van dit 

kalenderjaar zal dan ook 

een feestelijk tintje krijgen. 

Het ledental is het 

afgelopen jaar weer flink 

uitgebreid en daar zijn we 

blij mee want SAMEN STAAN 

WE STERK! En hoe meer 

zielen hoe meer vreugde. 

Want ook dit is in onze 

vereniging belangrijk. 

Wil je aan een van de 

activiteiten deelnemen laat 

ons dit dan na de 

uitnodiging, via de mail of 

telefoon, op tijd weten. Dit 

i.v.m. de organisatie. 
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Informatie activiteiten 

 Maandag 13 januari: kaarten in het Raadhuis van Erp 

voor leden van VvN en van ZLTO. We beginnen om 

19.00 uur met koffie/thee en iets lekkers. Om 19.30 uur 

starten we met kaarten. We kiezen uit rikken of jokeren. 

Ook partners zijn welkom. De kosten zijn € 3,00 inclusief 

koffie/thee/lekkers. Consumptie voor eigen rekening. 

 Dinsdag 14 januari: bloemschikken bij Antonet Delissen, 

Oosterbosstraat 5, Erp voor leden. We beginnen om 

20.00 uur. De kosten zijn € 6,00 inclusief koffie/thee. Voor 

de materialen moet jezelf zorgen, Antonet zorgt voor 

het onderwerp.  

 

 Woensdag 8, 15, 22, 29 januari: computer 

herhalingscursus in het Span in Keldonk voor leden die 

vorig jaar de cursus digitale fotobewerking hebben 

gevolgd. We beginnen om 13.30 uur en eindigen om 

16.00 uur. De kosten zijn € 60,00 en hiervoor krijg je dus 6 

lessen. In februari volgen er nog 2. Consumpties zijn voor 

eigen rekening. 

Cursus wordt gegeven door Annie van de Biggelaar. 

 

 Maandag 20 januari: jaarvergadering in het JJC in Erp.        

                

 

Verslag jaarvergadering 

De jaarvergadering was zoals u hier boven hebt kunnen lezen op 

maandag 20 januari. De avond begon, in een mooie versierde 

zaal, om 19.30 uur met koffie/thee en natuurlijk met iets lekkers. 

Dat zijn we gewend. We kunnen niet zonder! Om 20.00 uur 

opende de voorzitster de vergadering met een hartelijk welkom 

en een toepasselijk gedicht. Daarna werden de activiteiten van 

het afgelopen jaar met daarbij het financiële gedeelte 

doorgenomen.  Natuurlijk werd ook het programma voor het 

komende half jaar getoond en besproken. Van mensen die wel 

eens een jaarvergadering bijwonen hoor je wel eens: “Wat een 

saaie kost, om bij in slaap te vallen”. Nou hier echt niet. 

 

 

 

 

 

Provinciaal 

Graag willen wij jullie er 

alvast op attent maken dat 

er op provinciaal niveau 

een workshop “Zaans 

Stikwerk” en een cursus 

Modern Quilten  gegeven 

gaat worden. De datum is 

dinsdag 17 maart en het is 

niet al te ver weg. Zie jullie 

mail. 

Dus handwerkdames: AAN 

DE SLAG. Noteer de datum 

alvast in je agenda en 

vergeet je niet tijdig op te 

geven. Wij zijn heel 

benieuwd naar de 

resultaten.  

Stuur een foto en laat 

ons de resultaten zien. 

Je kunt er anderen 

misschien ook 

enthousiast mee 

maken!!!!!!!! 

 

 

 

Proost 
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Chapeau bestuur! Wat een prachtige PowerPoint presentatie hadden jullie ervan gemaakt. Een 

dikke pluim.                               

 Chapeau Vrouwen van Nu! Voor de geweldige opkomst. Dit doet een bestuur goed want wat 

zijn ze actief.  

In de pauze  werd er een toast uitgebracht op het nieuwe jaar en ons vijfjarig jubileum. Het 

deed even denken aan een verlaten nieuwjaarsreceptie. En als klap op de vuurpijl het slotstuk. 

Even een stukje ontspanning met een interactief muzikaal optreden van Peter Kerkhof. Het was 

een geslaagde avond. 

  

 

Ons jaarthema is: 

 
 

Nieuwsbrief gemaakt door: een lid van Vrouwen van Nu Erp. 

 

 


