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Voorwoord:                                                                                                                                 
Beste vrouwen, de komende weken staan de volgende activiteiten op het programma. 

Koffie-ochtend 6 april. Aanvang om 9.30 uur in de kantine van ASW, Sniepweg 13e. Mevrouw 
G. Jager komt ons vertellen over Macht en Pracht bij de Boerenstand. 

Afdelingsavond woensdag 20 april, aanvang 20.00 uur. Let op: Deze avond vindt plaats in 
Cultuurhuys De Kroon op het Gouweplein. Historica Drs. Diana de Wild komt vertellen over de 
Oudheid en zal Koningin Hatsjepsoet uit Egypte onder de loep nemen.  

Koffie-ochtend 4 mei. Aanvang 9.30 uur in de kantine van ASW, Sniepweg 13e. Is het Kunst of 
Kitsch? Antiquair mevrouw A. van Nifterik is onze gast. U kunt voorwerpen meebrengen om te 
laten taxeren. 

Afdelingsavond woensdag 18 mei, aanvang 20.00 uur. In de kantine van ASW, Sniepweg 13e. 
Liane de Keijzer vertelt deze laatste avond van het seizoen over het wasprogramma. Ze neemt 
voorwerpen mee over wassen, doet een muzikale quiz, speelt liedjes, kortom een feest van 
herkenning. 

Die-eetclub: Na een gezellige en smaakvolle start met 16 Vrouwen 
van Nu bij Asian Palace, de plannen voor de zomer:  

25 mei om 14.30 uur gaan we genieten van een High Tea bij 
“Gewoon bij Winny”. Locatie: Een boerderij aan de  
Hoogeveenseweg 14a, Hazerswoude-Dorp waar zowel binnen als 
buiten kan worden gegeten met ruim uitzicht over de weilanden. Ook 
op het terrein aanwezig een “rommelschuur” waar spulletjes die 
anderen niet meer leuk vonden maar u misschien wel te koop zijn. Kijk 
voor de doelstelling van dit bedrijfje eens op of 
www.gewoonbijwinny.nl of facebook: gewoonbijwinny Aanmelden 

uiterlijk 4 mei bij Corrie van Triet, Tel. 0182 615870 of avantriethuisman@gmail.com 

27 juli om 18.00 uur gaan we dineren bij Easy Dinner, aan onze Waddinxveense 
Gouweboulevard. Aanmelden uiterlijk 6 juli bij Corrie van Triet, gegevens hierboven. 

28 september om 13.00 uur worden we verwacht voor een heerlijke “High Lunch” bij Het 
Praathuis in natuurgebied “Het Weegje”, aanmelden uiterlijk 14 september bij Corrie van Triet, 
gegevens hierboven. Als u een keertje mee wilt gaan noteer dan alvast de data in uw agenda, u 
kunt zich vanaf nu al aanmelden, het wordt vast een gezellige zomer met heerlijk eten in goed 
gezelschap!  

Lief en leed: Truus de Vries ligt in het Hospice in Waddinxveen. Zij is helaas uitbehandeld. 

We gaan naar een nieuwe locatie, op een nieuwe tijd! 

In het nieuwe seizoen 2022/2023 gaan we onze bijeenkomsten houden in 
Cultuurhuys De Kroon aan het Gouweplein. Bovendien gaan we naar de 
middag, aanvang 13.30 uur. Dus geen avonden meer! Incidenteel zullen we 
nog wel af en toe een koffie-ochtend houden, maar dat hoort u bijtijds via de 
nieuwsbrief. U krijgt ook een nieuw programma in de brievenbus vóór het 
nieuwe seizoen begint. 
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                       De Agrarische Commissie van de Vrouwen van Nu Zuid Holland 
                        Graag willen wij u uitnodigen voor een gezellige leerzame dag. 
 
                   Op donderdag 7 april 2022 Kaasboerderij Fam. Booij te Streefkerk  
 

Programma: 
10.30 : inloop met koffie/thee en lekkers bij de fam. Booij, Middenpolderweg 63, 
             2959 LB Streefkerk. 
11.00 : Welkom, inleiding Maaike Wermer over het project “Rotterdam de Boer op”! 
12.15 : Heerlijke lunch met o.a. kaas van de Fam. Booij. 
13.00 : Inleiding van Marijke Booij over het familie bedrijf. 
13.30 : Rondleiding en Kaas proeverij.  
15.00 : Einde excursiedag. 

Opgave tot Dinsdag 5 april 2022 bij Yvonne Verhorst E:yvonneverhorst@gmail.com  
T:06 1841 2123  (Na opgave per mail krijg je een aanmeldingsbevestiging) 
Kosten : leden 25 euro en niet leden 30 euro. Overmaken op NL86RABO03474 09 245 
               t.a.v. Y. Verhorst-Vis. Opgave is bindend, vanwege gemaakte kosten krijgt u        
              geen geld terug!! 
              De parkeerplaats voor uw auto is achter de boerderij!! 

 

 

Overige activiteiten  
 
In de vorige nieuwsbrief is al melding gemaakt van 
de Vrouwen van Nu Floriade Ontmoetingsdag op 
20 mei 2022. Inmiddels is de ticketverkoop met 
korting via Vrouwen van Nu gestart. Deze korting is 
alleen geldig op de datum van 20 mei.  
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