Mei 2021.
Goedemorgen dames,

Lente
Het is lente, er is al bloesem in sleedoorn en de forsythia kleurt geel, de “katjes” zijn
al ver in hun bloei. In de tuin zie je bloeiende sneeuwklokjes, krokussen, narcissen
en andere bolletjes. De lammetjes dartelen in de wei.
Soms is er het zonnetje voor een beetje warmte. Warmte, wat hebben we het nodig
in deze tijd en wat verlangen we ernaar. Je openstellen voor de
” warmte” van de natuur helpt wel in deze moeilijke, bijzondere tijd. Maar de warmte,
de nabijheid van anderen, blijft van groot belang in het leven van alle mensen.
De warmte kan ook komen van een telefoontje of door het sturen van een
kaartje.
Vrouwen van Nu let op elkaar, en houd vol. Het eind van de tunnel is in zicht.

2021
Helaas, de wens van het Provinciaal Bestuur om een fysieke POD te houden op 28 mei
2021, moeten we opgeven. Het is door de maatregelen die nu nog gelden, en blijven gelden
de eerste 4 á 8 weken, niet mogelijk. Ook de vaccinatie verloopt niet zo snel als gehoopt. Het
is niet anders, we volgen de richtlijnen. De gezondheid van de leden staat voorop.
De plannen voor 2022 zijn alweer gemaakt.
We houden op 5 april de POD in Theater Amphion, Doetinchem.
We kijken vooruit en er naar uit.

Viering 90-jarig jubileum.
Waar we ook naar uitkijken is de viering van het 90-jarig bestaan
van Vrouwen van Nu.
Het wordt gevierd op 12 oktober in Schouwburg Orpheus,
Apeldoorn. Het belooft de eerste grote ontmoeting te worden met
leden uit alle provincies. Het landelijk bestuur en de provinciale
besturen laten aan de leden zien op welke manieren Vrouwen van
Nu succes vol is. Aan de invulling van deze dag doet ook Gelderland mee. Later volgen
meer gegevens. Het belooft een mooie dag te worden.

Alle leden een “warme” lente groet van het provinciaal bestuur,
Rikie, Tineke, Dea, Ans.

