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Ledenadministratie Gerda Bekkers tel. 0182 614341

Van uw voorzitter:
Helaas moet ik beginnen met het verdrietige bericht dat twee van onze leden in april
binnen 3 weken zijn overleden.
Hetty Bax overleed op eerste paasdag in het hospice in Waddinxveen waar zij enige
weken was opgenomen. Haar afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Door Hetty ben ik lid geworden van Vrouwen van Nu toen ik weer in Waddinxveen
kwam wonen en iets zocht om mensen te leren kennen. Toen wij in gesprek kwamen
zorgde zij ervoor dat ik nog dezelfde dag informatie kreeg over onze vereniging en de
rest is geschiedenis.
Twee jaar geleden ben ik nog samen met haar Lenie Repko gaan feliciteren met haar
huwelijksjubileum. Hetty was haar contactvrouw en samen hebben wij Lenie bezocht.
De laatste tijd kwam zij niet meer op onze bijeenkomsten maar wel hebben de leden
van haar leeskring het haar mogelijk gemaakt om te blijven deelnemen in deze kring,
mijn dank daarvoor.
Als alles “gewoon” was geweest had ik haar in februari op onze jaarvergadering de
oorkonde voor 45 jaar lidmaatschap mogen overhandigen, helaas heeft dit niet meer
mogen zijn.
Helgard de Nie overleed plotseling. ’s Morgens was er nog contact met haar geweest
en daarna was zij niet meer bereikbaar.
Op vrijdag 30 april heb ik namens ons allen afscheid van haar genomen en bij de
plechtigheid zag ik meerdere leden die afscheid van haar namen.
Helgard was 27 jaar lid van onze vereniging én heeft de functie van voorzitter,
destijds heette dat presidente, vervuld.
Ik ontmoette haar ook geregeld in de Wereldwinkel en zij was vaak aanwezig bij dieeetclub en haar leeskring.
Ik weet dat zij, evenals Hetty Bax, ook actief was in haar kerkgemeenschap.
Beiden zullen we gedenken tijdens onze eerstvolgende ochtend of avond.
We verwachten dat dit zal zijn op 1 september a.s., dan is de eerste koffieochtend
van ons nieuwe seizoen gepland.
We hopen dat het dan weer mogelijk zal zijn om bij elkaar te komen, de meesten van
ons zullen dan volledig ingeënt zijn en hopelijk heeft de corona zich dan
teruggetrokken uit onze samenleving.
We hebben een compleet programma voor u samengesteld en staan in de
startblokken om te beginnen, graag tot ziens allemaal!
Marianne Arnold
Programma nieuwe seizoen:
In het programma is een verkeerde datum vermeld voor de afdelingsavond van april
2022, nog heel ver weg maar het is een dag later dan vermeld n.l. 20 april!
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Graag wil ik mij even voorstellen:
Mijn naam is Ricky van Weezel en ik ben 7 jaar lid van Vrouwen van Nu
Waddinxveen, maar ik heb geen Waddinxveense roots.
Na wat nader kennis te hebben gemaakt met het bestuur door het bijwonen van de
bestuursvergadering in september (de laatste keer waarop het complete bestuur
fysiek bij elkaar mocht zijn), véél e-mailtjes, telefoontjes en appjes van de andere
bestuursleden en in december een gesprek met de voorzitter en secretaris waarin
veel vragen van mij werden beantwoord stelde ik mij verkiesbaar.
Ik zit dus sinds februari in het bestuur en mij is gevraagd de functie van
penningmeester op me te nemen. Daar moest ik even over nadenken omdat ik geen
financiële achtergrond heb maar de andere bestuursleden zullen me assisteren waar
nodig is.
Kortom ik heb er zin in, zeker in deze coronatijd is het een uitdaging voor ons
allemaal om iets moois te doen voor onze vereniging.
Ik ga m’n best doen!!!
Winnaars puzzels vorige nieuwsbrief:
Anke Moons en Bea Duin hebben allebei een prijsje ontvangen en omdat de lijst met
spreekwoorden/gezegdes te lang is om te plaatsen kunt u deze apart via email
ontvangen als u dit wilt, vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com
De antwoorden van de plaatsen in Zeeland zijn, van boven naar onder in het
verhaal:
Bruinisse, Vlake, Veere, Koewacht, Knol, Drie schouwen, Draaibrug, Driewegen,
Nieuwdorp, Zeedijk, Dishoek, Kruiningen, Oostburg, Oostdijk, Thole, Zijpe,
Zoutelanden, Zierikzee, Zandplaat, het Zand, Oude molen, Zandstraat, Oude polder,
Waarden, Zaamslag, Wemeldingen, Osenisse, Noordwelle, Eversdijk, Kloosterzande,
Kortgenen, Ouwerkerk, Sluis, Hulst, Schapenbout, kerkwerve, Demuis, Perkpolder,
Schuddebeurs. ( 39 )
Verhaaltje met verborgen plaatsnamen in Gelderland, +/- 45:
Deze keer een verhaaltje over de mooie provincie Gelderland omdat dit gedeelte van
ons mooie land mij altijd een vakantiegevoel geeft.
Bij het vinden van een plaatsnaam heeft u misschien ook een herinnering als u er ooit
bent geweest en kunt u terugdenken aan toen…..
Als ik mijn zoektocht start zie ik in de verte al ‘n molen; hoe kan dat! ( Als klein
dreumelke kwam ik hier al ).
Eerst zoeken we Ada en Har’s kampeer terrein op. Hier denk ik , ginds in de
Renatehoek, een mooie plek te zien. Voor dat we op het terrein aankwamen kreeg ik
op eens wat lichten voor de auto en moest zo remmen, zo dat de banden walmen en
ik stressend de auto uit vloog ( ik beefde gewoon ). De bestuurder gooide met een
zwiepzijn deur dicht en legde de dingen uit. Er kwamen gelijk wat buren aan gesneld
een van hun had een leeuwen aandeel in het gesprek. Het is jammer zo denken we
zelf er niet over. Ik was een voorstander van wat slenteren door de Veluwe en de
ooijse polder met hun vele soorten dieren en planten.
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Op de camping zagen we in ‘n beek bergen vis zwemmen, dus ik gooide de hengel op
afstand in het water, raakte bijna een paar overvliegende duiven, waar een van hun
een zwelling op de rug had. Helaas niets gevangen ! Ik loop verder, ik met
wandelstok, maar we hielden wel afstand ( een meter en vijftig centimeter ). We
kwamen door niks als uiterwaarden; burgerlijk en samen zingend en zonder blaren
lopen we langs de enkele huissen en van een van de bewoners kregen we ‘n tuiltje
bloemen want elk huis had wel een tuin, dorpelingen waren er erg blij mee. Ik zal ver
na de af gebaakte route de klompen gaan verwisselen voor een paar heel sumieren
andere schoenen.
Onderweg kwamen we vijf, zes of zeven aardige dames tegen. We waren natuurlijk
niet aan het opletten want er ging een motor met zijspan keren op de weg. Plots; ik
snij me genadig in de vingers. Ja, inderdaad een jaap van een snee, deze voel ik wel.
We reden door en langs de waal staan nog oude dorpen.
Overal stond wel ‘n kerk, wijkgebouw, vaak met groen loof of ‘n schattempel. Het is
gewoon bar, loop ik door maurik en daar gaan ze op een paal putten zetten.
Tijd om naar huis te gaan want een van de hoender loopt nog buiten

Voor de vrouwen die zich vorig jaar hadden
aangemeld voor een uitje met de Museumplusbus
kregen we voor de 2e keer een mooi magazine.
De bestuursleden bezorgden dit blad bij die leden.
Omdat een van de leden waar ik bezorgde niet
thuis was en haar brievenbus te smal was om het
blad in te doen zocht ik een oplossing en vond
achterom deze pomp waar het blad mooi achter
paste.
Ik stuurde een mail met de vraag of zij het blad
had gevonden en kreeg vervolgens deze
nostalgische foto toegestuurd, een gezellig plaatje
We hopen dat de bus in het najaar weer kan gaan
rijden en wij weer mee mogen, ik zeg dus niet Tot
zo maar Tot dan!
Corrie van Triet
Lief en Leed
De dames Haverkamp en Paul hebben een opkikkertje gekregen via hun
contactvrouw na verblijf in het ziekenhuis.
De contactvrouw van Mevrouw Visscher bracht haar een attentie t.g.v. haar 50-jarig,
dus gouden huwelijksjubileum, nogmaals onze gelukwensen met het behalen van
deze mijlpaal!
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Nu we weer onderweg zijn naar zomerse dagen is een wandeltochtje met opdrachten
leuk om te doen, misschien komt u wel leden tegen die ook op zoek zijn naar de
antwoorden. De afstand is ongeveer 5km. als u dat te ver vindt kan het natuurlijk ook
in gedeeltes, er is geen tijdslimiet! Gerda Bekkers en Corrie van Triet hebben
onafhankelijk van elkaar de tocht gelopen en alle antwoorden gevonden dus doe u
best om ook alles te vinden, veel plezier!
Wandelpuzzeltocht door de Victorwijk met dank aan Cees Niemans
ALLE VRAGEN ZIJN MET EEN HOOFDLETTER GESCHREVEN !!!
Let op: De antwoorden op de vragen kunnen zowel links als rechts staan!
Start met je rug naar het cultuurhuis DE KROON
Na ongeveer 10 m. links af
WELKE BANK PASSEER JE NU
Na ongeveer 20 m. rechts af
Brug over en voorzichtig oversteken op oversteekplaats !! en
rechtdoor langs gele afvalbak en weg vervolgen
Op hoek bij gele afvalbak rechts af
brug over en weg vervolgen
op stoep blijven lopen
Op hoek rechts af brug over en weg vervolgen op stoep blijven
lopen
Na huisnummer 23 rechts af en gelijk weer links af
WAAR HANGT ER EEN VOGELHUISJE AAN DE MUUR
Op stoep blijven lopen
Bij huisnummer 1 links af oversteken en weg vervolgen
Bij huisnummer 153
oversteken en rechts af op stoep blijven lopen
HOEVEEL SCHOMMELS HANGER ER IN HET SPEELTUINTJE
Na bordje WATERMOLEN rechtdoor oversteken en links af en op stoep
blijven lopen
BIJ WELK NUMMER HANGT ER EEN GROTE VLINDER AAN DE MUUR
Bij huisnummer 115 links af voorzichtig oversteken en brug over
Na huisnummer 60 rechts af
Op hoek rechts af
HOEVEEL BUITENLANTAARNS HANGER ER AAN DE MUUR
Einde stoep oversteken en rechtdoor smalle paadje op langs gele
afvalbak
Einde pad links af en rechtdoor
Bij Burgermeester Trooststraat oversteken en rechtdoor pad op
HOE HEET DE KRINGLOOPWINKEL
Einde pad bij gele afvalbak VOORZICHTIG oversteken en links af
WAAR MOET JE HIERBIJ OPLETTEN
Rechtdoor Minervalaan oversteken
Na huisnummer 34 rechts af
Bij huisnummer 13 links af en gelijk weer rechts af
Bij gele afvalbak links af en weg vervolgen langs de kerk
Einde pad rechts af en brug over
WANNEER IS DE VICTORKERK GEBOUWD
Stoep blijven lopen
Na speeltuintje rechts af
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Op hoek links af en op stoep blijven lopen
Op hoek links af en op stoep blijven lopen
Op hoek weer links af en op stoep blijven lopen
WAAR ZIT EEN NAAKT VROUWTJE IN DE TUIN ( BIJ WELK
HUISNUMMER)
BIJ WELK NUMMER STAAN ER 2 STENEN LEEUWTJES
Bij huisnummer 5 rechts af oversteken en links af langs het
speeltuintje
HOEVEEL SCHOMMELS HANGEN HIER
Brug over en einde stoep links af
Na huisnummer 155 links af Apollolaan op
Brug over en rechtdoor bij huisnummer 32 rechts af VOORZICHTIG
oversteken
Na bord Apollolaan rechtdoor
Voor bord Jupiterlaan rechts af
Bij huisnummer 77 links af
Na huisnummer 30 links af
Na ongeveer 20 meter links af
Na huisnummer 9 rechts af
HOEVEEL WATERKRANEN TEL JE RECHTS AAN DE MUUR
Bij huisnummer 33 rechts af en na ongeveer 20 m links af
Bij bordje Junolaan rechts af
HOEVEEL HOUTEN BANKJES TEL JE RECHTS VAN JE
WAT STAAT ER VOOR BLOKPOEL
HOE HEET HET KINDERDAG VERBLIJF
Op hoek links af Burgermeester Trooststraat in
Na huisnummer 96 rechts af
Smalle pad op en brug over en rechtdoor
Na huisnummer 179 links af
WANNEER MAG JE HIER NIET PARKEREN
Na huisnummer 139 links af en gelijk weer rechts af
Links af brug over
Na volgende brug rechts af en op stoep blijven lopen
HOEVEEL REKLAME BORDEN TEL JE RECHTS VAN JE
Voor gele afvalbak links af en VOORZICHTIG OVERSTEKEN en na
ongeveer 10 meter links en dan rechts af richting centrum. Einde.
De oplossingen van de wandelpuzzeltocht en het plaatsnamenverhaaltje
over Gelderland kunt u tot 15 augustus inleveren om in aanmerking te
komen voor een prijsje.
De prijsjes worden uitgereikt op de eerste koffieochtend , 1 september 2021
waarop wij u allen in goede gezondheid eindelijk weer hopen te zien!
Voor nu wensen wij u gezellige en zonnige pinksterdagen!
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