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 Nieuwsbrief 
                                                            (oktober 2020) 
Dames, 

Toch een klein beetje feest! We hebben zulke enorme trouwe leden dat we niet langer meer 
konden wachten om ze allemaal nog eens extra in het zonnetje te zetten. Er zijn zelfs dames 
bij die al                   jaar lid zijn. En dan hadden we natuurlijk ook nog ons vertrekkend be-
stuurs-                        lid Riet, die zich           jaar heeft ingezet voor het bestuur. Allemaal 
redenen                     voor een klein              feestje op afstand. 
En zo                        trokken de be-            stuursleden op de fiets langs Fijnaartse, een  
Klundertse en een Noordhoekse deur.  
Voor we vertrokken maakte Jeanne nog even deze foto (links). 
                                                                             En zo kwamen we met fietstassen vol als 

 eerste bij Tiny Verhagen aan, die ook nog 
 eens jarig was deze dag. 
 Tiny is                           jaar lid van de 
 afdeling                         en actief geweest in 
 bestuur                          en cabaretgroep. 
 Tiny,                             van harte gefelici- 
 teerd met je jubileum! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar het volgende jubilerende lid, Annie Maris. 
Ook Annie is actief geweest in het bestuur en zij is dit  
jaar                       jaar lid van de afdeling (zie 1e foto 
                             bovenaan                  pagina 2). 
 

                             Annie, van                    harte  
                    gefeliciteerd                    met je 
                            jubileum! 
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 Na Annie was het de beurt aan Rika 
 Schreuders (foto rechts). En hoppa: 
                                               weer op de fiets, naar de 
                                    Wilhelminastraat dit keer. 
 Rika is ons oudste lid, altijd 
 enthousiast en bourgondisch, want ze 
 gaat graag mee met de Eetclub. Ook  
 heeft zij mooie reisjes georganiseerd 
 voor onze afdeling. 
 Rika is                    jaar lid.  
 Rika,                     van harte 
 gefeli-                   citeerd met je 
 jubileum! 
 

 

 

 
En zo werd de fietstas van Jeanne steeds leger, want ze had bijna 
de hele breedte van de weg nodig als pakketbezorgster. 
Van de Wilhelminastraat ging het naar de Kerkring waar Hannie Kamp ons verwelkomde 
met een gezellig “goedemorgen”. 
 

Hannie is – net als Tiny -  
jaar lid van onze afdeling. 
Hannie was ook trouw lid 
van de Cabaretgroep Onderweg. 
Haar rol als “Zangeres Zonder Naam” 
maakte haar onsterfelijk. Na de 
metamorfose leek ze niet alleen op de 
“Zangeres”. Ze was het gewoon. 
Ook met het kerstkoortje was Hannie 
altijd van de (alt)partij. 
Hannie, jij ook van harte gefeliciteerd 
met je jubileum! 
 

                           

 

 

                

 
En met een elegante zwaai          werden de benen weer aan weerskanten van de fietsen 

geslingerd en ging het op weg naar de Appelaarseweg, alwaar Jeanne Moerland met een 
brede lach de deur voor                     ons opende (foto bovenaan pagina 3). 
Jeanne is net als Annie                      jaar lid van onze afdeling. Ze heeft zich ook 
jarenlang ingezet voor                       het afdelingsbestuur als voorzitter. 
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                                                                                  Jeanne, ook jij 
                                                       van harte 
                                                                gefeliciteerd met 
                                                                 je jubileum! 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
Na de Appelaarseweg werd de conditie echt op de proef gesteld, want met de wind op kop 
trokken we naar de Krugerstraat in Klundert.  
                                                        
                                                En ook bij Jopie Bom (links 
                                                op de foto) werden we weer 
                                                allerhartelijkst ontvangen. 
                                                Jopie is ook  
                                                jaar lid van                     onze 
                                                afdeling. 
                                                Ze vindt zich-                 zelf 
                                                niet trouw, maar dat is ze 
                                                natuurlijk juist heel erg. 
                                                Ook Jopie is actief geweest 
                                                in het bestuur. 
                                                Van harte gefeliciteerd met 
                                                je jubileum, Jopie! 
 
 
                                               
                         
                   
                                                                    
 
Van Klundert fietsten we weer terug naar Fijnaart om te eindigen bij het laatste trouwe lid dat 
wij met elkaar bezochten en dit was Adrie van Nieuwenhuijzen (foto rechts net boven deze 
tekst). Adrie was dit jaar                     jaar lid en is ook altijd heel actief geweest voor de 
vereniging. Zo is zij                             voorzitter geweest van het afdelingsbestuur en heeft zij 
zich ook in allerlei                               hoedanigheden laten zien in de Cabaretgroep. Dames 
die al wat langer lid                          zijn kennen haar nog wel van eerdere toneel-  
              activiteiten. Adrie, van harte gefeliciteerd met je jubileum!      
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En nu denken jullie misschien dat we iemand zijn vergeten, maar in 
Noordhoek was het leven even een klein beetje hectisch. Jeanne is 
’s middags toch nog even in Noordhoek geweest bij Nel den Engelse, 
want ook Nel is dit jaar                     jaar lid van de afdeling. Het lijkt 

alsof Nel van andere                        pluimage is 😊 (foto), maar 

Nel is van alle markten                      thuis en de foto komt uit een hele  

andere hoek. 😊 

Nel heeft jaren lang in de Provinciale Agrarische Commissie gezeten. 
Nel, van harte gefeliciteerd met je jubileum! 
 
En Jeanne zou Jeanne niet zijn als zij voor de dames niet ook weer een mooi gedicht had 
gemaakt: 
   
  
 
 

 
Het is voor De Vrouwen van Nu altijd fijn 

Als er jubilarissen in hun afdeling zijn. 
Maar dit jaar is het helemaal top 
Liefst 8 dames, het kan niet op! 

Maar, zoals jullie weten 
Gooide het coronavirus roet in het eten. 

Met heel veel regels waar we op moeten letten 
Zodat wij jullie niet, ”zoals we gewend zijn” 

In het zonnetje konden zetten. 
Dus doen we het op deze manier 

Met net zoveel enthousiasme en plezier! 
Jullie acht zijn met elkaar 

lid van de Vrouwen van Nu zo’n 345 jaar. 
We zijn trots op deze trouwe leden 

die veel voor ons hebben gedaan, nu en in het verleden. 
Adrie en Jeanne zijn als voorzitter er jaren voor gegaan 

en Nel heeft in de Provinciale Agrarische Commissie 
ook haar mannetje gestaan. 

Jopie, Annie en Tiny hebben een bestuursfunctie bekleed 
en hebben daar veel zorg en aandacht aan besteed. 

Rika heeft jarenlang mooie reisjes georganiseerd 
en dat werd door onze reislustige leden enorm  gewaardeerd. 

Hannie was “De Grande Dame” van het cabaret 
samen met Tiny en Adrie heeft ze lachwekkende typetjes neergezet. 

Dit alles onder de vlag van “De Vrouwen van Nu” 
hebben zij zich ingezet voor de vereniging, voor mij en voor U. 

Daarom gaan we jullie met een bloemetje eren 
En alle 8 van harte feliciteren. 
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En natuurlijk zijn we onze Riet niet vergeten. Voordat we naar Klundert fietsen, zijn we 
eerst bij Riet geweest. De uitbundige foto spreekt voor zich.  
 
 
      Riet, heeft zeven jaar in het                                                     bestuur gezeten. 
     Zij was een bijzonder bestuurs-                                                   lid met een eigen kijk op 
    bepaalde zaken. 
   Zij  heeft haar taak als bestuurs-                                                      lid altijd heel serieus    
  genomen. 
 Voor wij als bestuur een besluit                                                             namen, deed zij eerst 
altijd goed wikken en wegen. Ze                                                             voelde zich zeer 
verantwoordelijk. 
  Als de afdelingsavonden een                                                            succes waren, was zij zo  
   trots als een pauw. 
    Ze zat, en zit nog, boordevol                                                        ideeën, die ze allemaal op  
     kleine kladbriefjes krabbelt.                                                       Voor het bestuur kwam dat 
      soms heel chaotisch over,                                                      maar voor Riet was dit totaal  
       niet zo. Wij hopen dan ook                                                   dat zij die kladbriefjes vol met  
        ideeën aan ons wil blijven                                                  doorgeven. 
 
 

 

                        R I E T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nou dames, wat een leuk baantje hebben wij hè? Het was echt een hele gezellige ochtend 
en we zagen alleen maar vrolijke gezichten. 
 
Dit was het weer even voor wat betreft oktober. Houd de mail in de gaten, want begin 
november komt alweer de volgende nieuwsbrief. 
 
Blijf allemaal gezond!!!!  
                                                                                           Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina 
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