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Voorwoord 

Beste dames, 

 

“Vier je successen. Het is een feest waard” 

Dit is het Vrouwen Van Nu thema 2020. 

Doordat veel leden zich inzetten voor onze 

afdeling, kunnen we weer terugkijken op een 

fijn verenigingsjaar met een verscheidenheid 

aan activiteiten. We hopen ook in 2020 een 

beroep op u te mogen doen om er een 

succesvol jaar van te maken. 

Tevens gaan we een feestelijk jaar tegemoet. 

Onze afdeling bestaat in november 70 jaar! 

Er is door Magda en Mieke een interessant en 

leuk programma samengesteld, voor elk wat 

wils.  

We nodigen u allemaal uit om vaak onze 

avonden en andere activiteiten bij te wonen. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

Tonnie de Jong, voorzitter. 



 
             

 

Jaar van aftreden 

Voorzitter   2022  

Tonnie de Jong                   (niet) herkiesbaar       

Vroonlandseweg 56                

4421 GL Kapelle 

Tel. 341870 

 

Secretaris/ledenadministratie   2021  

Ine Derksen                         herkiesbaar        

Conferencestraat 69 

4421 DR  Kapelle 

Tel. 330104 

 

Penningmeester:   2022 

Irene Eising   herkiesbaar 

Parklaan 5 

4421 GW Kapelle 

Tel. 343393 



Alg. bestuursleden: 

Ankie Kosten    2021 

Tel. 0637323757         herkiesbaar 

 

Truus Nieuwenhuijse  2022 

Tel. 343377         (niet) herkiesbaar 

 

Buiten het bestuur 

Jaarprogramma/ 

contactpersoon sprekers:   

Mieke Geensen  tel. 341952 

Magda Blomme tel. 06-33856744

  

Wilt u iets mailen aan het bestuur: 

vvnKapelleBiezelinge@gmail.com 

 

Ons bankrekeningnummer is 

NL83RABO 0142153613 

 

 

mailto:vvnKapelleBiezelinge@gmail.com


De contributie 

De contributie 2020 bedraagt € 53,50 

Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: 

 

Eigen afdeling  € 27,80 

Landelijke bijdrage € 18,00 

            Provinciale bijdrage      €   7,70  

 

 
 

De contributie wordt geïnd  door het Landelijk 

bureau. Bij het december nummer van het 

magazine zit de nota en de ledenpas.  

Nieuwe leden  (1 november-31 oktober) 

ontvangen een factuur van de afdeling 

 

De contributie voor 2021 gaat € 54,50 

bedragen 



Lidmaatschap 

 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 

31 december. Wordt u tussentijds lid dan 

betaalt u een aangepaste contributie voor de 

resterende maanden van het jaar. 

Bedanken als lid kan uitsluitend schriftelijk of 

via email bij de ledenadministratie en wel vóór 

15 oktober. Het lidmaatschap opzeggen na die 

datum is voor dat jaar niet mogelijk door de 

verplichte bondsafdracht 

 

Website/social media 

Op de landelijke site hebben wij onze 

eigen pagina’s. Deze pagina’s worden 

bijgehouden door Ine Derksen 

www.http://vrouwenvannu.nl/kapellebiezelinge 

 

 

      Ook zijn wij actief op facebook 

 

 

http://vrouwenvannu.nl/kapellebiezelinge
http://www.zeelandnet.nl/google/image.php?imgrefurl=http://techxplore.com/news/2014-11-facebook-url-users-tor-enabled-browsers.html&imgurl=http://img.techxplore.com/newman/gfx/news/hires/2013/facebook_like_thumb.jpg&tburl=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSRDjA69PNhxwXhIua4c0PQPXzY8htSvmI6I8fqer_76H2nuQsqFGyaV_S$sz=undefined&h=1713&w=2000&tbnh=128&tbnw=150
http://www.zeelandnet.nl/google/image.php?imgrefurl=http://vrouwenvannu.nl/warmenhuizen/jubileum&imgurl=http://vrouwenvannu.nl/sites/default/files/styles/blok_banner/public/media/kretenvvn_wehouden.jpg?itok=P-ReaYOq&tburl=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNScgTliRIn6UWMplGRh0oNx1cxjHex7sKFnzmHbLuwPa0dCuZYFhAm05r$sz=undefined&h=340&w=454&tbnh=96&tbnw=128


Lief en leed 
Een kleine attentie, niet alleen bij een 

feestelijke gebeurtenis maar ook bij 

ziekte, is altijd leuk en/of opbeurend om 

te ontvangen. 2 Dames hebben in de loop der 

jaren al heel wat boeketjes uitgedeeld die 

betaald zijn uit dit potje. Mocht u een medelid 

kennen die voor deze attentie in aanmerking 

komt, wilt u dit dan even doorgeven 

aan Nelly of Mina. 

 
 

 

Nelly Eversdijk       Mina Lookman  

Tel. 342241       Tel. 341391 

 



Bezorging 

Nieuwsbrief/jaarboekje 
 

Wijk Bezorgster  Tel. nr. 

1-8-9  Ankie Kosten  06-37323757 

2     Marianne v. Hoogenhuizen 343897 

3-4  Corrie  Ploeg  341398 

5      Ella de Lange                     343327 

6      Tonnie de Jong  341870 

7      Addie de Schipper  343305 

10    Maatje Heinsdijk  343629 

11-12Riet  Telgenkamp  342733 

 

 

 

 

 

U kunt er ook voor kiezen om de Nieuwsbrief 

via de mail te ontvangen. Geef daarvoor uw 

emailadres even dooraan het secretariaat.  

De Nieuwsbrief ziet er veel leuker uit in kleur !  

En de bezorgsters hoeven niet door weer en 

wind op pad. 



Data afdelingsavonden 

2020 
 

Do. 23 jan. Ergotherapie 

 

Di.   25 febr. Jaarvergadering+ Burger 

Advies Raad Kapelle door 

Jacques Derksen en Piet 

Lepoeter 

 

Do 26 maart Bram Tissink, vrijwilliger van 

het Zeeuwse Landschap,  

lezing over de Yersekse Moer 

 

Di 21 april Lezing Donorwet (onder 

voorbehoud) Wat houdt het in? 

 

Do 28 mei Kleine wandeling en daarna 

High Tea in restaurant 

Cederhof   

 i.v.m. 70-jarig bestaan 

vereniging 

 

Di 22 sept. Jan Hamelink lezing en muziek 

over Ierland 



Do 22 okt Jopie Minnaard, een avond met 

muziek  

 

Di 24 nov. Cabaret “Vrolijke Vrouwen 

van Nu” 

 

Do 17 dec. Kerstviering 

 

  2021 
Di  26 jan.   Nader in te vullen 

 

Do  25 febr.       Jaarvergadering + ? 

 

Onze afdelingsavonden beginnen om   

19.45 uur en worden gehouden in: 

 

“De Vroone” 

C.D. Vereekestraat 74 

4421 CE  KAPELLE 

Tel. 341954 

                                     

 
 



Introducés zijn van harte welkom en kunnen 

de bijeenkomsten en andere activiteiten twee 

keer vrijblijvend bijwonen. Leden die 

opgehaald willen worden om de 

afdelingsavond bij te wonen kunnen dat 

doorgeven aan een van de 

bestuursleden/gastvrouw. Zij zorgen dat u 

opgehaald wordt en natuurlijk ook weer 

thuisgebracht. 

 
Heeft u ideeën voor onze vereniging ? 

Geef ze door aan het bestuur. 

De inbreng van onze leden stellen wij zeer op 

prijs. Wilt u een 5- minuten praatje houden op 

de bijeenkomsten over iets wat u aan de leden 

kenbaar wilt maken? Neem dan vóóraf contact 

op met de voorzitter Tonnie de Jong.  

 

 

http://www.zeelandnet.nl/google/image.php?imgrefurl=http://www.vrouwenvannubarchem.nl/&imgurl=http://www.vrouwenvannubarchem.nl/vrouwenvannubarchem.nl/images/Logo_verkleind/kretenVvN_aangenaam.jpg&tburl=http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9KtHQbpaNuYzGpFnMprKsqKEXmdSospe9IlWDpIsjMANGIGiFT1Fauv8$sz=undefined&h=1946&w=3000&tbnh=97&tbnw=150


Gastvrouw 
 

Nieuwe leden wegwijs maken binnen de club 

en eventueel zorgen voor vervoer naar de 

Vroone, mocht dit eens nodig zijn.  

Onze gastvrouw zorgt  ervoor. 

 

Truus Nieuwenhuijse        Tel. 343377                        

info@truusnieuwenhuijse.nl  

  

Het ledental van onze vereniging neemt nog 

steeds toe. Toch zou het fijn zijn als we nog 

meer nieuwe leden zouden kunnen 

verwelkomen. 

Misschien kent u iemand in uw omgeving die 

eens (vrijblijvend) een afdelingsavond wil 

bijwonen of een keer mee wil wandelen of 

fietsen.   

Dit is altijd mogelijk. Op deze manier kan 

iemand dan de sfeer proeven en ervaren hoe 

een en ander verloopt. 

 

mailto:info@truusnieuwenhuijse.nl


Bloemschikken 

Prachtige bloemstukken worden er door de 

deelnemers gemaakt. 

 

U kunt het zelf zien op onze website. 

 

 
 

 

Contactpersoon (tijdelijk)  

Tonnie de Jong  tel. 341870 

 

 

 

 

 



Cabaretgroep 
 

“de Vrolijke Vrouwen van Nu” 

Wij hebben binnen onze leden een groep 

creatieve vrouwen die u met een lied en een 

lach kunnen vermaken. 

 

.  

 

 

Dit alles onder leiding van de regisseuse: Willy 

Weijers 

Cypressenhof 10 

4421 CD Kapelle 

Tel. 251094 



fietsen 
 

Maandagavond 20 april starten we weer om 

kwart voor 7 bij de Vroone voor ons 

wekelijkse avondtochtje. En dat elke maandag 

bij goed weer, behalve op 27 april, 4 mei en 

tweede Pinksterdag. 

 

De middagtochten  zijn woensdag 22 april, 20 

mei, 10 juni en 16 september. Vertrek 13.30 

vanaf de Vroone. 

 

De dagtocht vindt plaats op 1 juli 

 

Nelly Eversdijk     Tel : 342241 

Ella Minnaar        Tel : 343307 

 

 



Zwemmen 
 

Op de woensdag morgen van 9.45 tot 10.15 uur 

kunt u op gezellige wijze uw conditie een 

beetje op peil houden. 

Kosten € 75,00 per jaar. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon is 

Corrie Ploeg 

Tel. 341398 

corrieploeg42@gmail.com 

 

 

 

 

 



leeskringen 
 

Om beurten kiest men een boek uit dat thuis 

gelezen wordt. 

Op leerzame maar ook gezellige bijeenkomsten 

houdt men levendige discussie hierover.  

Het is echt boeiend om te horen hoe 

verschillend men tegen een boek aan kan 

kijken. 

 
 

 

Leeskring 1 (di-ochtend)   Leeskring 2  

M. van Hoogenhuizen     Janine Kole 

Tel. 343897       Tel. 342083    

 

 



Museumclubs 
 

Drie museumclubs zijn actief. Zij bezoeken 

zowel musea in de omgeving als verder “het 

land” in.  

 
Contactpersoon Museumclub 1 

Ine Derksen       tel. 330104  

inederksen@hotmail.com 

 

Contactpersonen Museumclub 2 

Truus Nieuwenhuijse       tel: 343377  

Lia Vriens     tel. 343404 

info@truusnieuwenhuijse.nl 

vriens@zeelandnet.nl 

 

Contactpersonen Museumclub 3 

Coby van Zetten       tel. 06-19538139 

Laura van Laarhoven  tel. 343205 

vanzetten@zeelandnet.nl 

laura@van-laarhoven.eu 

mailto:inederksen@hotmail.com
mailto:info@truusnieuwenhuijse.nl
mailto:vriens@zeelandnet.nl
mailto:vanzetten@zeelandnet.nl
mailto:laura@van-laarhoven.eu


WANDELEN 
 

Gedurende het jaar staan er diverse 

wandelingen op het programma. Variërend van 

de Nieuwjaarswandeling tot bos- en 

strandwandelingen. Al dan niet met een gids 

 

 
 

 

Ita Kwekkeboom 

tel. 342761 

            abdoer@zeelandnet.nl 

 

 

 



TUINGROEP  

“de Groene vingers”. 

 

Een commissie die tuinen en tuintjes bezoekt  

 

 
 

Contactpersonen voor 2020 zijn: 

 

Tonnie de Jong tel. 341870 

Annemarie den Ouden tel. 342349 

Truus Nieuwenhuijse tel 343377 

 

 

 



Landelijk bureau NBvP Vrouwen van Nu 

Loire 198 

2491 AN Den Haag 

Emailadres: bureau@vrouwenvannu.nl  

 

Provinciaal bureau NBvP Vrouwen van Nu 

Emailadres: 

vrouwenvannuzeeland@gmail.com 

  

Landelijke website: www.vrouwenvannu.nl  

 

Website Kapelle-Biezelinge: 

www.vrouwenvannu.nl/kapelle-biezelinge  

 

Over de activiteiten van zowel het landelijk als 

het provinciaal bestuur kunt u lezen in  

“Het Vrouwen van Nu” magazine. 

Dat krijgt u thuis gestuurd. 

mailto:bureau@vrouwenvannu.nl
mailto:vrouwenvannuzeeland@gmail.com
http://www.vrouwenvannu.nl/
http://www.vrouwenvannu.nl/kapelle-biezelinge


 
 

 

 

 

Op vertoon van het pasje van de Vrouwen van 

Nu  geven we een korting van 10% op een 

complete inlijsting van bijv. een borduurwerk, 

prent, foto of een andere persoonlijk object. 

Lijstenmakerij Gijzel  

Biezelingsestraat 102a   Kapelle   Tel.342383 

www.lijstenmakerijgijzel.nl  

 

Dit is niet geldig samen met  eventuele andere 

acties of kortingen. 

 

 

 



 

 

 

 

Op vertoon van dit boekje en uw pasje van de 

Vrouwen van Nu krijgt u bij aanschaf complete 

bril (montuur+glazen) 5% korting. 

 

Ooststraat 7, Kapelle Tel. 344820 

www.booneoptiek.nl 

 

 

 

 

 

http://www.booneoptiek.nl/


 

 

 

 

 

Op vertoon van uw lidmaatschapskaart krijgt u 

10% korting op schoonheidsbehandelingen. 

 

Foto’s in dit boekje zijn gemaakt door de leden van het 

betreffende clubje.  


