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NIEUWSBRIEF DECENBER  2020 
Terugblik 2020 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2020. Wat een bijzonder, onzeker, niet te omschrijven jaar 
hebben we achter de rug. We hebben slechts 3 afdelingsavonden kunnen organiseren. Half maart 
werd voor het eerst duidelijk hoe serieus het COVID-19 virus genomen moet worden, ook in 
Nederland. Voor onze afdeling betekende dat dan ook dat alle activiteiten geannuleerd werden. 
We hebben als bestuur geprobeerd om via de nieuwsbrief contact met elkaar te houden. De 
ziekenbezoekers hebben zo veel als mogelijk hun bezoeken door laten gaan of tenminste een 
attentie langs gebracht. 
In plaats van ons jaarlijkse reisje hebben we in mei alle leden verrast met een heerlijke handcrème 
van Rituals. Voor zover we hebben begrepen is dit zeer op prijs gesteld. 
Na de zomer hoopten we voorzichtig dat er mogelijkheden zouden zijn om voor geïnteresseerde 
leden de afdelingsavonden door te laten gaan. Uiteraard volgens de toen geldende richtlijnen en 
corona-proef. Ook dit heeft niet zo mogen zijn. En ook onze altijd gezellige en zeer gewaardeerde 
kerstviering kon niet doorgaan. Daarom hebben we al onze leden aan het eind van het jaar, naast 
de gebruikelijke kerstkaart en ons nieuwe jaarprogramma, nog een keer te verrassen. Er is bij 
iedereen een mooi boeket, verzorgd door Wilma Wouterse, gebracht.  

 
 

 
 

 
We hopen dat jullie hier veel plezier aan beleven. 
 
Contributie 2021 
Het landelijk bureau heeft bij het Magazine Vrouwen van Nu van december jullie nieuwe ledenpas 
opgestuurd. Voor zover je geen automatische incasso hebt afgegeven aan de ledenadministratie, 
was ook een acceptgiro voor de jaarcontributie ingesloten, met het verzoek deze voor 25 januari 
a.s. te voldoen.  
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Jaarprogramma 
Alle leden hebben inmiddels het jaarprogramma gekregen. Enkele activiteiten zijn nog niet 
(gedetailleerd) ingevuld, omdat nu nog niet duidelijk is wat er tegen die tijd allemaal mogelijk is. 
Eén ding is al wel duidelijk: de afdelingsavond op 12 januari zal niet doorgaan. Hugo Eigenraam is 
inmiddels op de hoogte gebracht. Wellicht kan hij ons in 2022 zijn ongetwijfeld boeiende verhaal 
over de tramlijn tussen Tiel, Buren en Culemborg komen vertellen. 
 
Net als afgelopen jaar zal het jaarprogramma weer huis-aan-huis verspreid worden om alle 
vrouwen uit Varik en Heesselt op de hoogte te brengen van onze activiteiten en ze op deze 
manier wellicht te enthousiasmeren om lid te worden van onze vereniging. 
 
Winnaar fotowedstrijd  

 
 
 
 
 
Afgelopen week heeft Ina van Zuidam een cadeaubon, de prijs van de 
fotowedstrijd voor het jaarprogramma, in ontvangst genomen. Veel 
plezier met het zoeken van een bestemming voor deze bon Ina! 
 
 
 
 
 
 

Jaarvergadering en bestuursverkiezing 
Op 9 februari staat onze jaarvergadering op het programma. We zijn statutair verplicht een 
jaarvergadering te laten plaatsvinden. Het is nu nog niet duidelijk hoe we dat gaan invullen. Wij 
zullen hierover in het nieuwe jaar zo snel als mogelijk beslissen en je hierover tijdig inlichten. 
Uiteraard houden wij ons hierbij aan ook alle regels die door het landelijk en provinciaal bestuur 
hiervoor zijn opgesteld. 
 
We zijn nog wel dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er hebben zich tot op heden nog 
geen belangstellenden gemeld. Met slechts 1 bestuurslid wordt de toekomst van onze vereniging 
wel erg onzeker. Denk er allemaal nog eens over na en meld je alsjeblieft. Voor meer informatie 
kun je met de huidige bestuursleden contact opnemen. 
 
Rectificatie ledenlijst 
Caroline Hardick Weiweg 8 Varik 
 
Provinciale Ontmoetingsdag 
De POD van Vrouwen van Nu Gelderland staat gepland op vrijdag 28 mei 2021, in theater 
Amphion te Doetinchem.  
 
Lief en Leed 
Onlangs is Jannigje Wildemans gevallen en heeft daardoor haar heup gebroken. Zij verblijft voor 
revalidatie tijdelijk op afdeling Markant van Vrijthof in Tiel. 
 
Rest ons nog iedereen, ondanks alle beperkingen, een fijne afsluiting van 2020 te wensen en voor 
2021 een goede gezondheid en veel geluk. 
 
 
 


