
 

 

 

 

 

 
 

Beste Vrouwen van Nu leden,                       Oirschot, maart 2021 
 

Wie, o wie had het kunnen bedenken dat we zo lang in de ban van Covid 19 
zouden leven?  

Nu zitten we vol spanning te wachten op de vaccinatie. Vele van u zal de eerste 
prik al hebben ontvangen of zitten in de planning om geprikt te worden.  

Hopelijk kunnen we na de zomervakantie, zoals het er nu uitziet, weer opstarten 
met Vrouwen van Nu. Natuurlijk onder voorbehoud dat de regels betreffende 
corona niet opnieuw aangescherpt worden. 

 
Heel fijn dat het bestuur van de provincie het aanbod heeft gedaan om een gratis 

Zoom cursus aan te bieden. Een aantal van onze leden heeft daar gebruik van 
gemaakt en zijn weer een ervaring rijker. Op deze manier kun je elkaar toch 
ontmoeten. Het is natuurlijk niet zoals echt contact, maar bij gebrek aan beter 

een goed alternatief. 
Ook hebben we 23 maart digitaal mee kunnen doen met een pub quiz.  

Was leuk om mee te doen, een gezellige afwisseling.   
 

Ondanks corona hebben we 2 nieuwe leden mogen verwelkomen, Francien en 

Joke van Harte Welkom bij de Vrouwen van Nu in Oirschot! 
 

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u een paaswens. 
Nu we elkaar minder kunnen zien, lijkt het versturen van brieven een populair 

alternatief. Het kost meer moeite en is intiemer dan digitaal contact. 
 ‘Een echte knuffel is het niet, maar het komt toch aardig in de buurt.’ 
 

Jaarvergadering 2021 
De jaarvergadering 2021 heeft schriftelijk plaats gevonden. 

Er zijn vanuit onze leden een paar vragen gesteld en deze zijn door het 
betreffende bestuurslid beantwoord.  
Verder waren er geen opmerkingen dus bij deze zijn alle stukken over 2020 goed 

gekeurd en ondertekend. 
 

1. Het bestuur bestaat voorlopig uit 4 personen en wil na het corona tijdperk 
uitzien naar een nieuw bestuurslid. 

2. De kascommissie blijft voor komend jaar bestaan uit de zelfde 3 personen. 

 
Bestuur Vrouwen van Nu Oirschot 
 

 

 


