
      
Hallo Vrouwen van Nu!  
Ik heb de pen doorgekregen van Trudy Rus en heet Willeke Feld. 
Getrouwd met Cees en we hebben drie dochters gekregen met 
aanhang inmiddels en zeven kleinkinderen. 
Afgelopen zomer zijn we veel op de camping in Zuid-Holland 
geweest. Veel gewandeld en gefietst en logees gehad. 
Met vrienden van de camping wijn gedronken en paling gerookt. 
Onder deze vrienden was zelfs een nieuwe romance ontstaan. 
Wat stralen verliefde mensen toch een blijmakend gevoel uit 
We hebben daar een heerlijke en vooral een zonnige tijd gehad. 

Afgelopen zomer in juli kregen we ons zevende kleinkind. Hiep 
Hiep Hoera!!! Een meisje na twee zoontjes. Wat een heerlijk geluk. We mochten haar gelukkig 
nog wel knuffelen en vast houden. Alles was goed gegaan en daar was ik erg blij om want ik 
had me wel zorgen gemaakt. Dit kwam doordat mijn dochter hoogzwanger over de kop gegaan 

was met haar fiets!! Eind goed, al goed. 

Heeft U afgelopen week ook zo genoten van het winterweer? 
IJspret gemaakt met de kleinkinderen, schaatsen, sleetje rijden, 
sneeuwballen gooien, sneeuwpop gemaakt. Blije snoetjes, blozende 
wangen, knuffelige handjes en natuurlijk chocolademelk. Wij 
hadden deze week verdiend vonden wij. Andere praat dan over die 
vervelende Corona en zijn  beperkingen. 

In deze moeilijke tijd hebben we nog wel contactpuntjes gemaakt 
met de ouderen  in onze leefomgeving. 
We hebben via de Zonnebloem (vrijwilligster) een kerstcadeautje 
rondgebracht en later nog appelflappen en een bosje tulpen. 
Via de OBBB (Ouderenbond Berkhout Bobeldijk) hebben we alle 
leden een kerststukje gebracht gemaakt door de familie Hart. 
Deze activiteiten werden enorm gewaardeerd. Menselijk contact 

is toch fijn. 

Ook nog een paar keer naar studieclub geweest en de Ridder (alles was goed geregeld door 
Elleke). Helaas waren er geen bijeenkomsten van de Vrouwen van Nu maar hoop dat dit weer 
gauw mag plaats vinden. De attentie van het bestuur vond ik erg leuk. Het jaarverslag en 
financieel verslag gelezen en alles was tiptop in orde. Wat hebben wij toch een goed en actief 
bestuur!! Applaus dames om ons zo goed op de hoogte te houden. 

Rest mij nog om te zeggen: Houd goede moed en denk om uw gezondheid! 

Hartelijke groeten,Willeke.                




