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Nieuwsbrief augustus 2021 

Secretaris en nieuwsbrief: Corrie van Triet  

tel. 0182-615870 vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com 

Ledenadministratie Gerda Bekkers tel. 0182 614341 

 
Van uw voorzitter: 

In deze Nieuwsbrief staat het programma tot en met november vermeld.  

We hopen dat we het ook ten uitvoer kunnen brengen.  

Zoals het er nu uitziet kunnen we op 1 september a.s. van start gaan met onze eerste koffieochtend, 

voor zover we nu weten kunnen we dan terecht in de kantine van ASW.   

We verheugen ons erop u weer te kunnen ontmoeten en verwachten dat dit wederzijds is.  

Tijdens de onlangs gehouden High Tea (van de die-eetclub) bleek hoeveel behoefte er was aan het 

elkaar weer zien, verderop in deze brief leest u hier meer over. 

We hopen natuurlijk dat u allemaal lid wilt blijven nu we weer van start kunnen gaan maar als u uw 

lidmaatschap wilt beëindigen dan moet u dat vóór 15 oktober dit melden bij de ledenadministratie, 

als u te laat opzegt bent u nog een jaar contributie verschuldigd! 

Op dinsdag 12 oktober a.s. wordt het jubileumfeest (90 jaar) van de Vrouwen van Nu gevierd in 

Schouwburg Orpheus in Apeldoorn. Als u hieraan wilt deelnemen, kunt u zich (zo snel mogelijk i.v.m. 

aantal kaarten) opgeven via de landelijke website: www.vrouwenvannu.nl  

Als er belangstelling is kan er misschien geregeld worden, dat leden met elkaar meerijden. Verdere 

mededeling elders in deze Nieuwsbrief. Voor nu: tot ziens op 1 september en blijf gezond,  

Marianne Arnold 

Programma nieuwe seizoen: 

1 september is het eindelijk zover dat wij elkaar weer op een koffieochtend kunnen ontmoeten na 

een jaar met beperkingen. 

We hebben deze ochtend alle tijd om eens gezellig bij te praten onder het genot van een kopje thee of 

koffie met iets lekkers en naar uw ideeën en wensen te luisteren. 

22 september hebben Ria Slaman en Lia van Pruissen de leiding. Zij hebben een leuke pub quiz voor 

ons in petto en u kunt daar zelfs nog een prijsje mee winnen. 

In de pauze krijgt u een drankje met een knabbeltje aangeboden en kunnen de krakende hersencellen 

even uitrusten, welke dames hebben de meeste vragen goed?, wij zijn benieuwd, het wordt vast 

gezellig, leuk, leerzaam en spannend! 

6 oktober komt de heer Van Tilburg aan ons vertellen hoe het vroeger was in Italië met name over 

het Romeins verkeer, stadsplanning en niet te vergeten de antieke stadshygiëne. 

20 oktober neemt Corry de Jong ons virtueel mee naar de veelal verborgen groene plekjes binnen de 

singels in Gouda, verrassend wat er midden in de stad te zien en te genieten is! 

3 november gunt (stads)herder Martin Oosthoek ons een inkijkje in zijn herdersbestaan en horen wij 

alles van zijn kudde die niet op de grote stille heide actief is maar in de ‘bewoonde wereld’ zorgt voor 

noodzakelijk groenonderhoud. 

17 november maken wij een reis door het prachtige Noorwegen (dat zouden we wel willen)…..maar 

we kunnen ons wel voorstellen dat we er zijn omdat de heer Wim Zondag boeiend vertelt over de door 

hem gemaakte reis ondersteund door mooie beelden.  

U heeft in mei allemaal het programma thuisbezorgd gekregen. Daarin is één verkeerde datum 

vermeld voor de afdelingsavond van april 2022, nog heel ver weg maar het is een dag later dan 

vermeld n.l. 20 april, verander dit a.u.b.! 

Die-eet club ging op 28 juli genieten en bijpraten tijdens een High Tea bij Theetuin ’t Woutje in 

natuurgebied “Het Rietveld” in Hazerswoude.  

Veel leden hadden er zin in om elkaar eindelijk weer eens te zien. Helaas konden 7 leden wegens 

recente ziekenhuisopname en andere gezondheidsproblemen niet mee, jammer! 

De 18 vrouwen die er wel bij waren hebben genoten van de lekkere hapjes en gezelligheid. 

Elke 4e woensdag van een oneven maand is het de bedoeling met elkaar uit eten te gaan, 

uiteraard voor eigen rekening, in september moest ik een andere dag en datum kiezen omdat Het 

Praathuis in Het Weegje dan gesloten is wegens personeelsgebrek. 

De volgende keer is dus donderdag 9 september. Ik heb een optie genomen om te gaan lunchen bij 

’t Praathuis in natuurgebied ’t Weegje in Waddinxveen en hoop dat de leden die de vorige keer door 

ziekte af moesten zeggen er dan wel bij kunnen zijn. 
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Misschien is het dan nog wel een mooie nazomerse dag zodat wie dat wil nog een wandeling door ’t 

Weegje kan maken. Uiterlijk woensdag 25 augustus aanmelden per e-mail 

vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com of per telefoon 0182 615870. 

24 november lijkt het mij leuk en lekker om te gaan rijsttafelen bij Asian Palace aan de Oranjelaan in 

Waddinxveen, aanmelden uiterlijk woensdag 3 november. 

Andere ideeën zijn natuurlijk altijd welkom, houd deze avond vrij als u mee wilt! 

 

Landelijk jubileumfeest in Apeldoorn op 12 oktobera.s. 

Alle informatie hierover én aanmelden via de landelijke website: www.vrouwenvannu.nl  Als er leden 

met de auto gaan en passagiers (tegen vergoeding) willen meenemen om het milieu en geld te 

(be)sparen (en met elkaar reizen is natuurlijk ook gezelliger) geef dat dan even door aan mij via e-

mail of telefonisch, ook als u hiervan gebruik wilt maken!  

Corrie van Triet, Tel. 0182 615870 of vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com 

 

Op stap met Corry de Jong: 

STADSWANDELING GOUDA HERMAN DE MAN, 

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021Schrijver Herman de 

Man, zoon van koopman Herman Salomon Hamburger en 

Sara Cohen Schavrien, groeide op in de Lopikerwaard en 

omgeving. Zijn ouderlijk gezin woonde achtereenvolgens 

in Woerden, Polsbroekerdam, Benschop, Oudewater en 

Gouda. 

In 1919 vluchtte hij - beschuldigd van diefstal - naar 

België, waar hij journalist werd. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was hij tijdelijk verbonden aan Radio 

Oranje en later had hij de leiding van de omroep 

op Curaçao. Bij terugkeer in Nederland bleken zijn vrouw 

en vijf kinderen door de nazi's weggevoerd en vermoord te zijn. 

De Man verongelukte op 14 november 1946 bij een derde mislukte landingspoging van een Douglas C-

47 van de KLM. Het vliegtuig raakte na een koerscorrectie met een vleugel de grond en stortte neer. 

Alle 21 passagiers en de 5 bemanningsleden kwamen om het leven. De Man werd begraven op 

de Rooms-katholieke begraafplaats Oudewater. Zijn graf werd in 2019 gerestaureerd.  

 

Diverse van zijn romans zijn gesitueerd in de plaatsen waar hij opgroeide. Ook zijn roman Het 

wassende water uit 1925, waarvan de dertigste druk in 1991 verscheen, is gesitueerd in 

de Lopikerwaard. Het boek verkreeg ruime bekendheid, mede doordat de NCRV er in 1986 een 

achtdelige televisieserie van maakte: zes miljoen kijkers bekeken in dat jaar deze serie. Ze werd 

daarna meerdere malen herhaald, voor het laatst in 2011. Andere boeken zijn o.a.: De Koets, Rijshout 

en Rozen, Geiten, Scheepswerf De Kroonprinces. 

In Gouda herinneren diverse huizen aan de plaatsen waar hij gewoond en gewerkt heeft. Tijdens de 

wandeling, die begint op de Markt, lopen we langs deze plaatsen en vertel ik het verhaal van zijn 

leven. Ook lees ik stukken voor uit zijn boeken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. We drinken 

eerst gezellig koffie (met stroopwafel) bij Van den Berg, Lange Groenendaal 32. Daarna gaan we op 

pad, waarbij we eerst een bezoek brengen aan de trouwzaal van het Stadhuis, waar Herman de Man in 

1924 trouwde met Eva Kalker. 

De kosten voor deze ochtend zijn € 7,50 per persoon, daarbij is de koffie met stroopwafel en het 

bezoek aan het Stadhuis inbegrepen. Betalen op de dag zelf aan mij. 

U kunt zich opgeven vóór 26 september bij corrydejong@planet.nl. Er kunnen maximaal 20 personen 

mee. Tot ziens op woensdag 29 september! 

Corry de Jong 

Winnaars puzzels vorige nieuwsbrief:  

Nu alles weer bijna ‘normaal’ is had u blijkbaar minder tijd en zin om te puzzelen, er is geen oplossing 

bij mij binnengekomen.  

Daarom heb ik besloten geen nieuwe opgaven meer te plaatsen.  
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Nieuws van de provinciale afdeling over contributie betaling: 

Met ingang van het jaar 2022 gaat Vrouwen van Nu over op centrale inning van de contributie. Hiertoe 

is besloten om afdelingen te ontlasten. 

Dit betekent dat u niet meer aan de plaatselijke afdeling betaald maar aan het landelijk bestuur, zij 

maken vervolgens het totale bedrag wat voor onze afdeling bestemd is aan ons over. 

In het landelijke magazine van december is een rekening voor u bijgesloten waarop precies staat hoe 

en voor wanneer u moet betalen. Dus níét meer betalen aan de penningmeester van de afdeling 

Waddinxveen! 

 U kunt er ook voor kiezen om de contributie  automatisch te betalen, dat is makkelijk voor u en u 

betaalt altijd op tijd wat het landelijk bureau veel werk en kosten bespaart. 

Als u een machtiging voor automatische incasso wilt zorgen wij dat u dat formulier krijgt om in te 

vullen, vraag het aan een bestuurslid of bel of e-mail de secretaris: Telefoonnummer 0182 615870 of 

vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com  

Haal- en brengservice naar koffieochtenden en afdelingsavonden: 

Voor leden die niet zelfstandig naar onze ochtenden en avonden kunnen komen hebben de volgende 

leden aangegeven deze dames te willen vervoeren (als zij zelf ook voornemens zijn deze ochtenden en 

avonden te bezoeken). 

Wij verwachten wel van u dat u hen daarvoor een vergoeding geeft voor de brandstof, auto’s rijden 

nog steeds niet op water….. 

U kunt, als u hiervan gebruik wilt maken, contact opnemen met: 

Coby van Driel, Tollenslaan 157, telefoonnummer 0182 615116 

Marian de Groot, Kerkweg-West 96, telefoonnummer 0182 613591 

Teuny Koren, Alpherbrink 6, telefoonnummer 0182 619786  

Corry de Jong, Souburghlaan 22, telefoonnummer 0182 615698 

Nelleke Verhoef, Hugo de Vrieslaan 25, Gouda, Telefoonnummer 0629 157334 

 

DE VERGOEDING VOOR DEZE SERVICE SPREEKT U AF MET DE CHAUFFEUSES! 

Als er nog meer dames aan dit lijstje willen worden toegevoegd dit graag doorgeven aan Corrie van 

Triet, via email: vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com of tel. 0182 615870 

 

Antwoorden verhaaltje met verborgen plaatsnamen in Gelderland 

Van boven naar beneden in het verhaal. 

Molenhoek, Dreumel, Harskamp, Sinderen, Lichtenvoorde, Almen, Ressen, Eefde, Gooi, Zwiep, Dingen, 

Buren, Leeuwen, Ammerzode, Voorst, Lent, Rooij, Dieren, Beekbergen, Hengelo, Well, Loo, Andel, 

Meteren, Doornik, Waarden, Ingen, Laren, Huissen, Tuil, Tuindorp, Alverna, Baak, de Klompen, 

Heelsum, Zevenaar, Spankeren, Nijmegen, Neede, Aalst, Kerkwijk, Groenlo, Hattem, Barlo, Maurik, 

Putten, Zetten, Hoenderloo.  ( 49 ) 

 

Antwoorden wandelpuzzeltocht door de Victorwijk: 

Omdat niemand een oplossing heeft ingestuurd en de heer Niemans de antwoorden niet meer kan 

vinden ga ik de tocht nog een keer lopen/fietsen. 

Dit omdat de antwoorden van Gerda Bekkers en mij afweken van elkaar. 

De antwoorden komen dus in de volgende nieuwsbrief en ik hoop dat er dan wat      oplossingen 

worden ingestuurd zodat we de antwoorden kunnen vergelijken. 
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Lief en Leed 

De dames Van der Wees, Vermeij, Westra en Van Dodewaard hebben een opkikkertje gekregen via 

hun contactvrouw na verblijf in het ziekenhuis. 

Omdat mevrouw Schut zelf contactvrouw is wilden een paar bestuursleden bij haar op bezoek om een 

attentie te brengen t.g.v. haar gouden huwelijksjubileum, het is helaas niet gelukt een afspraak te 

maken. 
 

Ontvangen e-mail: “Bedankt voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen voor mijn thuiskomst uit het ziekenhuis!   
Met vriendelijke groet, Alie van Dodewaardl “ 

Een lange mail van Bep Vermeij om te bedanken voor de bloemen na thuiskomst uit het ziekenhuis en revalidatie en 

ook veel telefoontjes en e-mail om te bedanken voor verjaardagskaarten waarmee leden van 80, 85 of 90 jaar werden 

verrast. 

Leuk om te horen dat u zo’n attentie waardeert en zo contact te houden met u. 

Attentie: De bodem van de lief en leed pot is na bijna 2 jaar in zicht! Als u een bijdrage wilt leveren daarom 

graag contant geld meenemen als u een bijeenkomst bezoekt! 

 

Samenstelling bestuur: 

 

Sinds de schriftelijke ledenvergadering zijn de functies vastgesteld als volgt: 

 Voorzitter:   Marianne Arnold, tel. 0182 631384 

Vice voorzitter:  Toos Grootendorst 

Secretaris:   Corrie van Triet 

2e secretaris: Gerda Bekkers 

Penningmeester:  Ricky van Weezel 

 

 Heeft u vragen, mededelingen, suggesties of klachten zeg of schrijf dat dan aan ons! 

 

 

 

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF GRAAG INLEVEREN VÓÓR 1/11 


