
 
 

 

 

Uden, 22 juni 2021 

Hoihoi mede bestuursleden van VvNu 

 

En ooo, wat was het Fijn om elkaar weer eens "gewoon" te kunnen ontmoeten, en wat 

is er onderling gebuurt, en gebuurt. Het klonk weer heerlijk ouderwets, Vrouwen van 

Nu onder elkaar, en dat van 7 afdelingen. Uden kon helaas niet aanwezig zijn. 

 

Wij als Kringbestuur waren erg blij met jullie komst. Fijn dat jullie vertelden hoe je 

deze Corona tijd door gekomen bent, en wat mogen jullie Trots zijn op wat je gedaan 

hebt voor jullie leden. Er zijn zelfs afdelingen gegroeid wat betreft het aantal leden. 

 

Jammer dat het bestuur en de leden van afdeling Escharen besloten hebben om per 

2022 zelfstandig verder te gaan. 

 

Alle afdelingen zijn de activiteiten wederom aan het opstarten en het is voor de 

besturen hartverwarmend om te zien hoe Blij !! de leden zijn elkaar weer te kunnen 

ontmoeten, dat moet jullie (en ons) goed doen! 

 

Verder is de algehele tendens dat juli en augustus vakantie maanden zijn in alle 

afdelingen. Wilhelmien heeft, via een groot scherm met beamer. de website van VvNu 

gepromoot! Zeker de moeite van het bekijken waard! Ook daar ben je lid van! 

 

Kring Brabant Noord-Oost gaat voor “alle leden van hun Kring”  een lezing van 

Leontien v. Moorsel verzorgen, n.a.v. het thema van 2012: Vier je Successen, het is 

een feestje waard. Als geen ander kan zij hier over meepraten, zowel over de ups, als 

de downs. Wij kunnen dit doen als Kring met de financiële hulp van de PRK regeling. 

 

DINSDAG 5 OKTOBER 2021 bij Fletcher Hotel  De Vrije Teugel, Bedafseweg te 

Uden. We hopen heel veel van onze leden uit de verschillende afdelingen te 

ontmoeten, om hen een leuke avond te bezorgen. 

 

Half augustus sturen wij de uitnodiging naar alle afdelingen, het is dan de bedoeling 

dat jullie deze door sturen naar alle leden. Opgeven voor 1 september, dit i.v.m. de 

organisatie rondom deze lezing. 

 

Na afloop van het onderling elkaar bijpraten en ideeën uitwisselen, hebben we een 

wandeling gemaakt door ons mooie Wijste gebiedje. Af en toe leek het wel de bush-

bush in …….(smiley) Wel avontuurlijk!! 

 



Na de wandeling gegeten van de zelfgemaakte (over) heerlijke soepen, en het broodje 

kroket.           En zie: De Soepmiddag was cq is geboren!  (wie weet..)  

 

Voldaan sloten we, “met een toepasselijk slotgedicht”,  deze bijzonder inspirerende 

VvNu middag af, rond de klok van 18.45, met nogmaals dank voor jullie komst! 

Bestuur Kring Brabant-Noord-Oost, Marij Corry en Wilhelmien 

                                

 

                        

 

                                

 


