Beste Vrouw van Nu,

Deze nieuwsbrief ontvangt U van het Provinciaal Bestuur Gelderland van
Vrouwen van Nu. U bent daar lid van. Vrouwen van Nu de mooie grote
organisatie, de grootste vrouwen vereniging in Nederland. Dit jaar, 2020
is alles veranderd. Het Coronavirus greep om zich heen en de maatregelen
veroorzaakten veel leed, eenzaamheid, ziekte, gemis en afstand.
Nu ik het zo opschrijf en me probeer voor te stellen hoe het is om nu
samen te zijn met velen dan begrijp je niet, dat het nog maar zo kort
geleden is, dat er op bijvoorbeeld bij onze provinciale ontmoetingsdagen
zo veel vrouwen bij elkaar waren.
Maar vrouwen zijn creatief en dat zien we in alle mooie initiatieven die de
afdelingen ontplooiden. Een bloemenkaartje, een
bloemetje, een plantje, een mooie mail,
recepten, mooie foto’s van bloemen en planten,
zelfs kanjerkoeken kwamen voorbij en vast nog
veel meer dat bij het PB niet bekend is. Nu de
regels wat versoepeld
zijn, komen er andere
initiatieven. We kunnen nu samen in de tuin
koffie/thee drinken, samen wandelen, samen
kersen eten in een boomgaard, even fietsen, dit
kan en mag weer. Als we ons maar houden aan
de richtlijnen en afstand bewaren.
Helaas nog niet met te veel vrouwen in een zaal, als we onze gezellige,
leerzame en educatieve avonden houden. Door alle afdelingsbesturen
wordt er ook nu weer volop naar mogelijkheden gezocht die binnen de
regels passen. Complimenten daarvoor.
Denkt U eens aan alle contacten die U heeft bij en door Vrouwen van Nu.
Er zijn zeker problemen in onze vereniging zoals de leeftijd, de
kwetsbaarheid, geen bestuursleden kunnen vinden, geen jongere leden
meer krijgen. Er wordt bij stilgestaan en over nagedacht door het PB en
LB. En ook daarin worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Maar er is nu
niets mis met fijn contact met de vrouwen uit/in de buurt en zeker nodig
juist in deze corona tijd. We gaan ervan uit dat ook in de anderhalve
meter samenleving de Vrouwen van Nu hun weg vinden en volgend jaar
met energie weer doorgaan. Het PB wil en doet dat ook. Denk aan elkaar,
houd U aan de regels, houd vol, dan kunnen we U weer ontmoetten. We
wensen U een fijne vakantie tijd.
Namens Provinciaal Bestuur
Ans Stam, voorzitter.
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Wisseling bestuurstaken
Met het vertrek van Ans Arfman, Leonie Eppenga en Jannie van Zoelen is het
provinciaal bestuur met 4 vrouwen over. We hebben de taken opnieuw verdeeld.
Voorzitter: Ans Stam
Secretaris: Tineke Jalving
Penningmeester: Rikie Hogemans
Algemeen bestuurslid: Dea Dijkman

