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Nieuwsbrief maart 2021 

secretaris Corrie van Triet tel. 0182-615870 
vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com 

Ledenadministratie Gerda Bekkers tel. 0182 614341 

 

 

Van uw voorzitter: 

 

Alweer een Nieuwsbrief met weinig nieuws voor u. 

Het bestuur heeft voor het volgende seizoen, dus vanaf september 2021 een volledig 

programma samengesteld. Veel van wat in 2020 en dit jaar niet door kon gaan is 

weer opgenomen en omdat het “oude” programma nooit bij u is aangekomen door 

alle corona-perikelen zal het ook voor u een nieuw programma zijn.  

In verband met de komende verbouwing van Souburgh zullen de afdelingsavonden, 

net zo als de koffieochtenden worden gehouden in de kantine van ASW en voortaan 

op woensdagavond. 

Om onze onderlinge band vast te houden hebben we voor u allen een kleine 

paasgroet samengesteld. 

Deze heeft u al ontvangen of zal binnenkort bij u afgegeven worden. 

Wij bedanken de contactdames weer voor hun medewerking hierbij.  

 

De vogelquiz uit de vorige nieuwsbrief is gewonnen door Lia van Pruissen en Klaasje 

de Vries. Zij hadden evenveel vogelsoorten gevonden en hebben inmiddels een prijsje 

ontvangen in de vorm van een bakje met lenteboden (blauwe druifjes) 

Verder wens ik u nog veel geduld en kracht toe om de corona het hoofd te bieden, 

fijne paasdagen en graag tot ziens als dat weer mogelijk is. 

 

Marianne Arnold 

 

Ledenvergadering: 

 

Op de door u ingeleverde stembriefjes vulde u 3 keer JA in als antwoord op de 

gestelde vragen dus is met algemene stemmen Toos Grootendorst herkozen en is 

Ricky van Weezel toegetreden tot uw bestuur. 

Ook is aan ons door deze stemming decharge verleend voor het gevoerde financiële 

beleid. In de functies is een verandering gekomen. Ricky van Weezel heeft de taak  

van penningmeester overgenomen van Toos, bedankt voor je inzet Toos met name 

jouw inspanning om alle contributie te innen Ricky en van harte welkom en veel 

succes 

Programma nieuwe seizoen: 

 

U krijgt (of heeft al gekregen) het programma voor het nieuwe seizoen thuisbezorgd. 

Wij vragen u dit ook aan andere vrouwen in uw vrienden, kennissen- en familiekring 

te laten zien, misschien worden zij enthousiast en willen lid worden van onze     

vereniging. Meer programmfolders nodig voor ledenwerving, bel of mail dan naar mij.  

Tot ziens en cryptisch, zie de paasgroet: Wij vergeten u niet, u ons ook niet? 

 

Hartelijke groet van uw secretaris,  Corrie van Triet  
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ANTWOORDEN PLAATSNAMEN ZOEKEN IN GRONINGEN EN LIMBURG: 

 

Niemand heeft de antwoorden ingestuurd, het was ook wel erg moeilijk vond ik, 

vooral Groningen, ikzelf vond maar ongeveer de helft…. 

Geen prijsjes uit te reiken dus hiervoor maar misschien vindt u het wel leuk om mét 

de antwoorden de verhaaltjes nog eens door te lezen….. 
  

Limburg: Van boven naar beneden in het verhaal: 
Baarlo, Bergen, Arcen, Limbricht, Horst, Lomm, Kessel, Beringe, Helden, Panningen, Meerlo, Boekend, Heibloem, 
Heide, Velden, Herten, Veulen, Vlodrop, Mook, Kessel Hout, --Eik,  Leeuwen, Nunhem, Swalmen, Herkenbosch, 
Rijkel, Horst, Schandeloo, Maasniel, Velden, Roggel, Klimmen, Geleen, Neer, Maasbree, Tegelen, Reuver, Ospel, 
Grashoek, Well, Ell, Broekhuizen, Horn, Roermond, Lottum, Urmond, Leunen, Egchel.  ( 48 )  
 
Groningen: Van boven naar beneden in het verhaal 
Groningen, Onnen, Noordwijk, Woudbloem, Noorderburen, Over de dijk, Ruiten, Maarhuizen, Faan, Kibbelgaarn, 
Molenstreek, Niehoven, Baflo, Hoorn, Ewer, Felland, Bleekwerd,  Groningen, Horsten, Leek, Niesoor, Ulsda, 
Veldstreek, Weiwerd ,Onnen,  Opende, Kopaf, Lammerweg, Koude hoek, Topweer, Terlaan, Pieter buren, 
Sellingen, Onderdendam, Okswerd, Termunten, Gaarland. ( 37 ) 

 
 

ANTWOORDEN VOGELNAMEN ZOEKEN: 

Ook dit was een lastige opgave, niemand vond er 37! 

Marianne Arnold en Corrie van Triet vonden er (buiten mededinging) respectievelijk 

35 en 34. Klaasje de Vries en Lia van Pruissen hadden een gedeelde 1e plaats, zij 

vonden er 36, hieronder foto’s van Klaasje van de ontvangen prijs én van het door 

haar gekweekte klavertje vier waarvoor alle leden in december wat bolletjes kregen, 

het bloeit….prachtig! 

Van boven naar beneden in het verhaal: 
Ooievaar, nandoe, haantje, meeuwen, valk, uil, ara, ekster, mus, sijs, ibis, roek, gier, putter, vink, kip, emoe, kraai, 
haan, duif, kwartel, sperwer, kanarie, koekoek, specht, beo, lijster, merel, specht, kerkuil, wulp, raaf, pauw, 

zwaan, kraanvogel, nachtegaal, eend. ( 37 ) 
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Leeskringen in Lock down: 

Onze webmaster Greet Huls vraagt zich af hoe de leeskringen in deze tijd 

functioneren, willen jullie dat aan haar laten weten dan kan zij dat op de website 

plaatsen en aanleveren voor de volgende nieuwsbrief. 

Graag sturen naar huls0150@planet.nl 

 

Leeskring twee haalt de leeskoffer op uit de bibliotheek en verstuurt vragen per e-

mail. De leden sturen hun samenvatting op, dit wordt gebundeld en naar de leden 

gestuurd. 

Leeskring drie laat af en toe een boek rouleren dat een van de leden interessant 

vond. De kring hoopt in september weer te kunnen starten. 

Gelezen: Uit het leven van een hond door Sander Kollaard: 

Een man beleeft een zaterdag heel intens door de ziekte van een hond, winnaar van 

de Libris literatuurprijs en  ’t Hooge Nest door Roxane van Iperen, winnaar van 

de NS publieksprijs: Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse zussen 

–Jannie en Lien Brilleslijper- één van de grootste onderduikadressen in     

Nederland. 

Roxane woont in ‘t Hooge Nest –een villa in het Gooi- en vind plaatsen waar 

onderduikers moeten hebben gezeten. Zij gaat het uitzoeken en schrijft dit 

meeslepende verhaal. 

 

Voor de puzzelaars: 

Zomer in Zeeland….. u kunt op zoek gaan naar tussen de 30 en 35 plaatsnamen en 

op de volgende pagina op zoek gaan naar ongeveer 30 spreekwoorden. Oplossingen 

insturen vóór 30 april 

PLAATSNAMEN  IN DE PROVINCIE  ZEELAND  
Nu een welkom in Zeeland. Hier hebben ze altijd veel zon, dus wordt je er gauw, 

bruin is sexy! Het is er vlak en kaal om me heen. Het vee rent al springend de stal 
uit. Zie in de wei al een koe, wacht om gemolken te worden. Op de weg komt net ‘n 

knol ( paard ) langs. Na het huis met de drie schouwen gaan we na een draai, brug 
over en vervolgen de weg. Komen op een kruising met drie wegen, allen hetzelfde. 

Voor ons loopt Arnie uw dorpsgek. We komen aan bij de stranden, duinen en 
zeedijken. Voor mijn voeten een hagedis, hoe kan dit nou weer. Rechts voor ons een 

boom met’n kruin in geniale conditie. Iets verder komen we onze Joost, burgemeester 

in deze plaats. We gaan richting oost; dijk op en af. Heerlijk, ik sport, hol en geniet 
hier. Mijn vrouw, zij peinsde er niet over, “hoe zo U te land en ik op ‘t water!”. Wat 

heb ik hier plezier, ik zeef wat zand, plaats het zand voor de  oude molen en maak er 
een hele zandstraat van. We lopen verder door de oude polder, wel zwaar denk ik, 

maar ik doe het langzaam slag voor slag. De telefoon gaat er komen nieuwe 
meldingen binnen. Ben de vrouw even kwijt, oh nee, in de bossen is se, gelukkig. 

Moet zeggen dat ik in zo’n oord wel leven kan. Op de terugweg, veel bevers dijken 
makend. Rechts gaat ‘n pad naar ‘t klooster, zanderig dat wel maar een boer is kort 

genegen me te helpen. Op eens roept iemand “kijk nou jou werker kan veel aan”. 
Binnen in de sluis ligt hulst op ‘t schap en bouten in de la. Een pater staat voor de 

kerk. In de kerk werven ze zieltjes. We gaan stoppen; ik hoor je adem, U is 
kortademig. Hou paal en perk, polders moeten blijven. Tot ziens !!!  

 

 

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF GRAAG INLEVEREN VÓÓR 30/4 
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