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Nieuwsbrief juli 2021 

 

Beste dames, 

Inmiddels is het half juli, zowel met het weer als met het virus gaat het op dit ogenblik niet geheel naar 

wens. 

Toch blijven wij optimistisch en zijn Joke Rijk en Riet Telgenkamp al druk bezig met het maken van een 

nieuw programma. We hopen  in september toch weer te kunnen starten. Verder in de nieuwsbrief staat 

een stukje van Bram Tissink. Hij zal in januari de avond verzorgen 

ZWEMMEN 

De zwemdames kunnen in de maanden juli en augustus doorzwemmen. Dit omdat dit in de afgelopen 

maanden bijna niet mogelijk was. Let op de tijden: 

Op 21 juli zwemmen we gewoon van 9.45-10.15 uur 

Van 28 juli tm 1 september wordt dit van 10.00-10.30 uur 

Vanaf 8 september wordt de tijd aangepast naar 9.15-9.45 uur, de dames die 14 juli hebben gezwommen 

zijn al op de hoogte. 

MUSEUMCLUB 3 

Voor deze museumclub zoeken we nog een nieuw lid, die samen met Cobie de organisatie op zich wil nemen. 

Museumclub 3  gaat de 1e woensdag van de maand op stap om een museum te bezoeken. 

Voor inlichtingen/vragen kunt u contact opnemen met Cobie van Zetten, 06-19538139 of per mail 

vanzetten@zeelandnet.nl 

BLOEMSCHIKKEN 

De dames die zich opgegeven hebben voor bloemschikken moeten nog geduld hebben. We proberen iemand te 

vinden die de leiding hiervan op zich wil nemen en hopen dat het gaat lukken. 

BRAM TISSINK 

Op dinsdag 25 januari 2022 komt Dhr. Bram Tissink een lezing verzorgen voor de “Vrouwen van Nu” over het Zeeuws 

Landschap. Nu heeft hij een stukje geschreven voor in de nieuwsbrief van onze vereniging zodat degenen die dit 

willen vast een fietstocht kunnen maken door de Yerseke moer zodat de lezing die hij in januari komt geven meer tot 

de verbeelding spreekt. 

Als voorschot op mijn lezing voor de vereniging “Vrouwen van nu” afdeling Kapelle op 25 januari 
2022. 
Van de week werd ik op gebeld door Joke Rijk of ik op 25 januari 2022 opnieuw een lezing wilde houden 
over o.a. de Yerseke Moer. Daar was ik al een jaar geleden voor uitgenodigd namens jullie organisatie maar 
kon van wege het coronavirus niet door gaan. 
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Ik heb direct ja gezegd maar tevens aangegeven dat het op dit moment in de moer heel mooi is. Vorige 
week verstuurde ik onderstaand bericht naar Facebook. 

Van de week naar het strand van Wemeldinge geweest. Heerlijk gezwommen in mijn nieuwe wetsuit met 
tevens zwembril en cap. Na een mooi strook zwemmen heerlijk op het strand gelegen en de Oosterschelde 
ingekeken. Niet alleen veel vaartuigen maar ook veel grote sterns die prachtige duikvluchten maken om 
visjes voor hun jonge te bemachtigen. De grote sterns broeden/verblijven met vrij grote aantallen samen 
met kokmeeuwen, visdiefjes en een gering aantal zwartkokmeeuwen in de Koude- en kaarspolder bij de 
radarpost. 

Het deed mijn ook herinneren aan mijn tijd op Walcheren. Vaak naar het strand van Dishoek. Daar waren 
ook de grote sterns van de Hoge platen aan het vissen met het bekende mooie geluid wat bij deze vogels 
hoort. 

Bram Tissink Natuurgids van de Yerseke Moer namens het Zeeuwse Landschap 

N.B. De Kouder- en kaarspolder is een onderdeel van de Yerseke moer. Fiets of wandel maar eens door het 
gebied. De 3 natuurakkertje beginnen al volop de kleuren van de aanwezige akkerkruiden. En geniet van de 
vele weidevogels en hun geluiden.  

Op onderstaande tekening zijn de akkertjes centraal gelegen in het oudste gedeelte van de moer en zijn 

bruin gekleurd. De Koude- en kaarspolder ligt aan de noordkant tegen de Oosterschelde. 

 

 

 

 



 
 
 

 

J U B I L E U M B R I E F 

 juli 2021 

 

Beste leden, 

Op 14 juli bestaat Vrouwen van Nu Zeeland 90 jaar!  

Eén jaar nadat de landelijke vereniging werd opgericht (1930) stonden de Zeeuwse 

vrouwen klaar om een eigen provinciale vereniging te starten (toen nog met de naam 

Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen). Natuurlijk verdient 

deze mijlpaal een feestelijke viering.  

 

We hebben besloten deze viering te laten samenvallen met de Inspiratiedag op 11 

november a.s. Dit besluit is genomen omdat tot voor kort nog niet zeker was of we in 

juli al met velen tezamen konden komen en omdat veel leden in juli eropuit trekken.  

 

Houd 11 november dus vrij in uw agenda, want het belooft een feestelijke dag te 

worden. We treffen elkaar, zoals gebruikelijk op een Inspiratiedag, in het Dorpshuis van 

’s Gravenpolder. In de ochtend vergaderen PB/AB, ’s middags wordt een spetterend 

programma aangeboden. We zullen op die dag ook op gepaste wijze afscheid nemen van 

recentelijk afgetreden PB-leden. Vanzelfsprekend wordt de inwendige mens goed 

verzorgd.  

 

Landelijk Jubileum Het landelijk jubileum Vrouwen van Nu is een jaar verschoven en 

vindt nu op 12 oktober plaats in Theater Orpheus in Apeldoorn. Tijdens dit jubileum 

wordt de Vrouw van Nu 2021 (één per provincie) bekend gemaakt. Nadere berichtgeving 

volgt nog.  

 

Website  

Vergeet niet op onze website kijken, want Mariëtte Heesakkers plaatst regelmatig 

berichten op de site. Nieuwtjes uit de afdelingen met foto’s zijn welkom: 

mariette@wemelwind.nl  

Hartelijke groet en een mooie zomer toegewenst,   

Dieuwke, Pia, Dorien, Marjo, Saskia 
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