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     Nieuwsbrief maart 2021 
 
Beste leden,  
 
Het is ondertussen de laatste week van maart en uw bestuur kijkt uit naar het voorjaar en de verdere 
ontwikkelingen betreffende het onderwerp ‘corona’.  U ook? 
De lente, de komende Paasdagen, de zomertijd, er zijn altijd positieve dingen waar we naar uit mogen kijken. 
Het belangrijkste voor ons: uw gezondheid! 
Daar we tot op heden nog geen afdelingsevenementen kunnen organiseren, proberen we via deze nieuwsbrief u 
toch te voorzien van het een en ander.   
 
 
Bericht van de fietsclub 
Misschien als de omstandigheden het toe laten wil ik de fietsclub weer opstarten .  
Op 28 april gaan we weer fietsen wie dat wil. We starten  om 14.00 uur bij het voormalig gemeentehuis 
Binnenmaas. 
Graag even aanmelden bij Marian Reedijk reedijk26@gmail.com.  
Hopen op een mooi fietstochtje in onze Hoekschewaard. 
 
 

Bericht van de reiscommissie 
De reiscommissie van Vrouwen van Nu, Zuid-Holland, heeft voor de maand augustus een reis 
georganiseerd met de naam “Noorwegen in een notedop”. 
Data: 14 t/m 21 augustus 2021. Inclusief een Nederlands sprekende reisleider, alle excursies, alle 
fooien, enkele lunches en een reunie. 
Mocht u belangstelling hebben? Het volledige reisprogramma vindt u op de website 
www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland/commissiereizen 

 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via 06-40019872 (mevr. Riet van der Werff) of 
via  reiscommissiezh@gmail.com 
Enkele dames van onze afdeling zijn al vaker meegegaan met deze reiscommissie en zijn daar tevreden over. 
Zelf heb ik me ook al aangemeld om mee te gaan. Laat u dit niet weerhouden om mee te gaan…..  
Conny van den Eijnden 
 
Een boeket maken? 
Deze link zag ik voorbij komen. Misschien iets voor u? (copiëren en plakken) 
 
https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/eigen-huis-tuin/artikel/5220556/techniek-bloemen-mooi-vaas 
 
 
Online quiz 
Heeft u niet meegedaan met de online quiz?  Onderstaand alsnog de vragen. De antwoorden vindt u helemaal 
onderaan de nieuwsbrief.  
 
Hoeveel weet u (nog) over de jaren 1960-1970, de tijd, waarop in  januari 1961 de oprichting van onze afdeling 
Vrouwen van Nu HW Oost plaatsvond, toen genaamd De Nederlandse Bond van Plattelands Vrouwen”, 
afdeling Hoekse Waard Oost. 
 

1. Wat is het geboortejaar van Barbie ? 
 

2. Wanneer is er begonnen met de bouw van de Berlijnse Muur ?  
 

3. Wat was de eerste single van The Beatles ? 
 



4. Wanneer was de legendarische “Elfstedentocht”? ( Het vroor toen 14 graden)? 
 

5. Wie won die Elfstedentocht?  
  

6. In welk jaar trouwde Beatrix met Claus? 
  

7. In welk jaar landde de eerste mens op de maan ? 
 

8. Wat is zijn naam ?  
 

9. Wie is de King of Rock? 
  

10. Wie was de minister president van 1959 – 1963? 
 

11. Wie was de eerste vrouwelijke minister, namens de Katholieke Volks Partij in 1956? 
 

12. Wat doet zijn intrede in de Nederlandse keuken omstreeks 1965? Meerdere antwoorden mogelijk? 
 

13. Wanneer werd de anticonceptiepil geintroduceerd? 
 

14. Hoe heet de eerste soapserie die populair was in de jaren ‘60 ? 
  

15. In welk jaar is John F. Kennedy vermoord ? 
 

16. Wat was de datum van de eerste vrije zaterdag? 
 

17. Hoeveel mensen stierven in 1968 aan de HongKong griep? U mag er 10.000 doden “naastzitten”… 
 

18. Welke ontwerper introduceerde het broekpak ? 
 

19. Noem een van de twee kunstrijdsters op de schaats, uit die jaren. 
 

20. Hoe heet het satirische programma waaraan Mies Bouwman ook in de jaren ’60 en ’70 meedeed?  
  

Op de eerste plaats is geeindigd: Lien de Jong. Zij heeft een mooie bos tulpen ontvangen. 
De gedeelde tweede plaats is voor Marjolijn Timmerman en Annie Verpoorte en de derde plaats is voor  
Yvonne Verhorst. Deze dames worden beloond met eeuwige roem, als hun namen in de volgende uitgave van 
het  Magazine van Vrouwen van Nu, geplaatst zullen worden! 
 
 

Lien de Jong 



 
 
 
Kippig? 
Een canvasdoekje, wat verf, lijm en knopen. Zo creëert u al snel een ‘kippige kip’. 
 

 
 
Na het vastlijmen van de knopen, deze geaccentueerd, door de knoopsgaten met gekleurd draad extra vast te 
maken. Stukjes vilt voor de overige details. Maak eventueel ook ruim baan voor een haan! 
Succes, Conny 
 
 
 
WAT? September??? 
Een wedstrijd met als titel “ONTKNOPING”. 
We mogen ervan uitgaan, dat we in september 2021 onze eerste afdelingsactiviteit weer kunnen organiseren. 
Tot die tijd, vragen we u, om een creatieve gedachte vorm te geven bij het woord “ontknoping”.  
Dat kan met papier, stof, haken/breien, een groene creatie, een verhaal, een gedicht, een voordracht, een taart, 
een kaart … alle mogelijkheden liggen voor u open. 
Tijdens de eerste avond van september, worden de werkstukken getoond, geproefd, voorgelezen of uitgebeeld, 
waarna we met elkaar stemmen welke drie “ontknopingen” de meest originelen zijn. 
Ter zijner tijd, komen we op dit voorstel terug, maar u kunt nu al aan de slag gaan… 
Ondertussen heb ik een voorbeeldje gemaakt van “mijn ontknoping”. In verschillende stappen gefotografeerd. 
Ik wens u allen veel succes! 
Conny van den Eijnden 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
Tenslotte nog een haiku (de populaire Japanse minidichtvorm van drie regels, bestaande uit respectievelijk vijf, 
zeven en nogmaals vijf lettergrepen)  eerlijk geleend van Kees van Kooten: 
 
 ook goed qua fysiek 
 zo’n boek met grote letters 
 je slaat vaker om 
 
 
  WIJ WENSEN U PRETTIGE PAASDAGEN 
 
 
Diane, Josephine, Conny en Conny. 
 
 
 
De antwoorden: 
1. 1960, 2.1961, 3.Love, love, me do, 4. 1963, 5.Reinier Paping, 6. 1966, 7. 1969, 8.Neil Armstrong, 9.Elvis 
Presley, 10.Jan de Quay, 11. Marga Klompé, 12. O.a. paprika, knoflook en Franse kaas, 13. 1962, 14. Peyton 
Place, 15.1963, 16.22-11-1963, 17. Een miljoen, 18. Yves Saint Laurent, 19. Sjoukje Dijkstra / Joan Haanappel, 
20. Zo is het toevallig ook nog es een keer. 
 
 
  



 
 

 


