Beste Vrouw van NU,
Het afgelopen jaar was om meerdere redenen bijzonder. Allereerst omdat onze afdeling
Noord-Beveland in 2020 haar 85 jarig jubileum vierde. Het jubileumjaar startte op 24
januari met een spetterend optreden vol muziek en zang van Marjolijn Meijers. Andere
festiviteiten stonden op het programma, zoals een zomerse High Tea en nog veel meer.
Maar, covid-19 bereikte Nederland en alle activiteiten moesten worden stilgelegd.
Toch zijn we na de eerste schrik weer op gang gekomen. In het voorjaar werd contact
gelegd via een bos gele tulpen, in de zomer via een Vlijtig Liesje, in de herfst via
sierkalebassen en nu weer met een kerstverrassing. Op die manier is er even tijd voor een
gesprekje en weten alle leden dat ze niet worden vergeten. Ook werd voorzichtig en op
afstand weer gewandeld, soms gecombineerd met koffie of een lunch (zoals bij de
voorzitter thuis, op het terras van De Patrijs en bij Wimpie). Het bestuur heeft alweer
enkele keren vergaderd, het handwerkcafé is bijeengeweest en in november werd de
filmmiddag in het Drenthehuis druk bezocht.
Er is nog meer goed nieuws te melden. Het afgelopen jaar meldden zich 10 nieuwe leden
aan, zodat onze afdeling veruit de grootste van Zeeland is gebleven. Ook onze website
http://vrouwenvannoordbeveland.nl floreerde met de hulp van de leden. Leuke filmpjes,
bemoedigende teksten, Elfjes en foto’s van de sierkalebassen zorgden voor verbondenheid.
Wat kan er nog wel? Het wandelen blijft op de eerste maandag van de maand en het
handwerken op de derde woensdag van de maand. Ook hebben we het plan eind januari
weer een filmmiddag te organiseren in het Drenthehuis. De Ledenvergadering staat
voorlopig gepland voor 16 februari. Zo houden we scherp in de gaten wat onze
mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten.
We wensen onze leden sfeervolle kerstdagen, al zullen die misschien anders zijn dan we
gewend waren. Als u een cadeautje voor een vriendin of buurvrouw zoekt, denk dan eens
aan een abonnement op de Vrouwen van NU. Een mooi presentje, dat helpt om onze
afdeling bloeiend te houden.
Voor 2021 is onze wens vooral dat we allemaal gezond blijven. Wees ervan overtuigd dat
de geplande jubileum festiviteiten doorgaan, zodra dat mogelijk is. Wat in het vat zit,
verzuurt immers niet.
We kijken ernaar uit u weer persoonlijk te ontmoeten in het nieuwe jaar.
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