
 
HOEKSCHE WAARD-OOST                                                                     NIEUWSBRIEF MAART 2020 
 
Beste leden, 
 

Ledenavond: Geef je kleinkind het mooiste cadeau 
Dhr. de Jong uit ‘s-Gravendeel is uitgenodigd om ons te motiveren bij te dragen aan 

een mooie toekomst voor onze kleinkinderen.  
Als beweging wordt druk uitgeoefend op b.v. de politiek en 
stimuleren en inspireren we elkaar.                
Zie ook: www.grootoudersvoorhetklimaat.nl 

Dinsdag 10 maart om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur,  in Salvatori te Strijen.                                
Entree € 4,00  (incl. 2 consumpties) Gasten € 5,00 

 
 

Het Textielfestival: 
Van woensdag 13 t/m zaterdag 16 mei 2020 organiseert STIDOC het Textiel Festival in Leiden 
met als festivalhart de Pieterskerk die ruim 3500m2 biedt voor exposities.  
Tijdens het festival staat Leiden in het teken van textiel en textielkunst. (zie magazine, blz. 4)  
Lees hier ook over het kunstenaarsproject. Ook iets voor u? 
Meer informatie en kaartverkoop vind je op: www.textielfestival.nl 

Berichtje van de cursuscommissie: wie reist er mee? 
Wij, Lien en Conny, willen u alvast een beetje opwarmen i.v.m. dit komende Textielfestival. 
Het gaat een groots evenement worden! 
In de nieuwsbrief van april maken we bekend wanneer en hoe we er naar toe reizen. 

 
 

Website:  
Maandelijks (vanaf 1 april) verschijnt er een nieuwsbrief en staan notulen van PB op de 
website van Zuid-Holland onder het kopje “leden”. Is voor alle leden beschikbaar; je kan 
lezen wat er speelt in de provincie en welke besluiten door het bestuur genomen worden. 

 
 

Leesclub:  
Op 30 maart komt de leesclub weer bij elkaar om het boek: 
‘Witte chrysant’ van Mary Lynn Bracht te bespreken.  
Om 10 uur staat de koffie of thee klaar, bij Marian Reedijk, 
Industriestraat 26, Strijen.  
Wie geïnteresseerd in deze leesclub kan komen kennismaken.    
Inl. Marian Reedijk: reedijk26@gmail.com 

 
 

Handwerk Salon: 
Woensdag 25 maart om 14.00 uur. 
Marjolijn Timmerman, Hofstee 8 te Strijen zal gastvrouw zijn.  
Tel: 078 674 2147 
Meld je even af als je niet kan komen, anders rekent ze op jullie. 

 

http://www.grootoudersvoorhetklimaat.nl/


 
 

Fietsclub:  
Woensdag 1 april (nee het is geen grap) starten we weer met onze fietsclub. 
We verzamelen steeds in een ander dorp. Deze keer beginnen we in Strijen bij 
het voormalige gemeentehuis. Inlichtingen en afzeggingen bij Marian Reedijk 06 5132 7691 

 

Ontmoetingsdag agrarische vrouwen:  
dinsdag 7 april te Bergschenhoek 10.30 - 15.00 uur. 
Onderwerpen: Voedselfamilies; uitdagingen voor verduurzaming voedselketen 
en rondleiding op boerderij “Het Lansingerland”; een melkveebedrijf met 
nevenactiviteiten.   

Kosten € 25,00 (incl. koffie/thee, lunch en rondleiding)  
Opgave t/m 2 april bij Yvonne Verhorst, 06-18 41 21 23 of yvonneverhorst@gmail.com 

 

Uitnodiging voor de film: LITTLE WOMEN 
op: maandagmiddag 23 maart om 14.00 uur 
Little Women is geregisseerd door Greta Gerwig (Lady Bird) en gebaseerd op 
het beroemde gelijknamige boek van Louisa May Alcott.  
Het verhaal gaat over 4 zussen en o.a. Meryl Streep is te zien als hun tante. 
Neem contact op met Marjolijn Timmerman: 078 6742147  of  06 22320609 

 

Gedichtje van Roos van Baardwijk voorgedragen op de jaarvergadering door Marthie Bos. 
 

Maar soms denk ik: heb ik het goed gedaan? 
Daarom dit gedichtje: “luister.” 
Ga af en toe eens voor de spiegel staan 
en vraag dan aan jezelf: “Heb ik het goed gedaan?” 
Draai dan jezelf eens om en neem de spiegel in je hand 
en bekijk jezelf ook eens van de achterkant. 

      Want tussen vóór en achter, ligt het binnenste van een mens, 
      en om dat te leren kennen, blijft voor velen een vrome wens. 
      Durf zo af en toe eens voor de spiegel te gaan staan en zeg dan tot jezelf: 
      “Ik heb het fout gedaan.” 
      Want wie zichzelf bekritiseert, heeft in het leven veel geleerd! 

 

Expositie:  
Keramisch werk van ons lid Astrid Tappij Gielen is te zien en te koop in Galerie Ludiek, 
Molenstraat 16, in Strijen. De opbrengst van haar verkochte werk wil ze doneren aan 
‘Orange babies’, die zich inzet voor baby’s die besmet zijn met het hiv-virus. De expositie is 
tot de zomervakantie op woensdag, vrijdag & zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 

 
Inleveren kopij nieuwsbrief april vóór 27 maart 2020 bij josephine@nienkemper.com 
 
Bij deelname aan activiteiten die in het kader van de NBvP, Vrouwen van Nu worden georganiseerd door 
commissies, werkgroepen, afdelingen op welke wijze dan ook, geldt altijd: “Deelname op eigen risico”. 
 
Vrouwen van Nu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om 
uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De volledige verklaring staat 
op de site van Vrouwen van Nu. 


