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     Nieuwsbrief mei 2021 
 
Beste leden,  
 
 
Wij hebben besloten het jaar niet af te sluiten met een buitendag, zoals gewoonlijk, maar de mogelijkheid tot 
alsnog een samenzijn in de zomer open te houden. We staan te popelen om iets te organiseren en hebben de 
mogelijkheden ruimschoots onderzocht. Tot dusver moeten we het nog bij ideeen alleen houden, maar gelukkig 
hebben we die genoeg. Zodra het mogelijk is om bij elkaar te komen zullen wij u gelijk daarover informeren.  
 
Inmiddels zijn de fietsgroep en de wandelclub weer begonnen. Iedereen vindt het fijn om weer bij elkaar te 
kunnen komen, al is het natuurlijk wel op afstand.  
 
 
Bericht van de fietsgroep 
 
Op 9 juni gaan we weer op de pedalen voor een rondje door de Hoekschewaard. 
Iedereen kan meefietsen. We hopen op een zonnige dag  
We starten deze keer in Strijen om 14.00 uur bij het voormalige gemeentehuis 
(Waleplein) graag even opgeven bij mij, Marian Reedijk  reedijk26@gmail.com 
  

 

Landelijke Live-uitzending Zomerontmoetingen Vrouwen van Nu 

Donderdag 24 juni om 14 uur starten we de live-uitzending vanaf het landelijk bureau. 

Jonge musici van het Princes Christina Concours nemen de muzikale omlijsting voor hun rekening. 
Voorafgaand aan de uitreiking van de Vrouwen van Nu Verschilmakers Award portretteert de zandtekenaar, de 
genomineerden Verschilmakers. En presenteren de Verschilmakers zichzelf. Kijkers van de livestream krijgen 
de kans om een finale stem op de Verschilmaker van hun keuze uit te brengen, waarna de winnaar bekend wordt 
gemaakt en de Verschilmakers Award wordt uitgereikt. 

Programma: 

• Welkom door Carla Wijers, directeur landelijk bureau 
• Muziek 
• Zandtekenaar en genomineerde Verschilmakers stellen zich voor 
• Laatste stemronde voor de Verschilmakers Award 
• Uitreiking Verschilmakers Award door Reineke van Wouwe 
• Interview Verschilmaker 2021 
• Muziek 

 Wil je deze live-uitzending niet missen? Meld je dan aan via: bureau@vrouwenvannu.nl 



 
Historische wandeling 
 

Leden van de afdeling Mijnsheerenland hebben de route “Sporen uit de 
Tweede Wereldoorlog in Westmaas “ 
gelopen.  Misschien ook een leuk idee voor de wandelclub? Of zonder de 
wandelclub natuurlijk. Hierbij vast wat informatie.   
 
Route ‘Sporen uit de Tweede Wereldoorlog in Westmaas - Foto Rook Belder 
Westmaas – Bij de historische Dorpskerk van Westmaas begint en eindigt 
een wandelroute van Sporen uit de Tweede Wereldoorlog in Westmaas. De 
route voert langs zestien informatieborden, verspreid over het dorp, die 
vertellen over ingrijpende gebeurtenissen tussen 1940 en 1945. Het gaat 
onder andere over het dramatische begin op 10 mei 1940, het verhaal van de 

Vijf van Greup, de grote brand in mei 1943, de Westmaasse verzetsstrijder Johannes Kolf, de hongerwinter 
en de bevrijding. Er is in die jaren veel gebeurd in het kleine Westmaas. 

De verhalen zijn ontleend aan het boek met herinneringen van (oud-)inwoners aan de oorlogsjaren van de hand 
van Rook Belder, schrijver van meerdere boeken over de geschiedenis van Westmaas en o.a. secretaris van de 
Oranjevereniging Koningin Wilhelmina. Zijn boek verscheen in 2015 bij de 70e herdenking van de bevrijding. 
Nu heeft de plaatselijke Oranjevereniging Koningin Wilhelmina, met steun van enkele sponsors, deze route 
samengesteld om 75 jaar vrijheid te markeren. 

De uitvoerige feestelijkheden die ook voor de herdenking in Westmaas waren voorbereid, zijn wegens de 
huidige omstandigheden inmiddels uitgesteld tot mei 2021. De wandelroute door het hele dorp was al eerder 
uitgezet. Tegelijk met de informatie over het uitstel van de plannen heeft de Oranjevereniging half april een 
folder met de beschrijving van de Sporen-route huis-aan-huis in Westmaas verspreid. 

Voor de jeugd is een wandelroute met vragen samengesteld, die is te downloaden van de 
website www.oranjeverenigingwestmaas.nl of kan worden afgehaald bij Rook Belder, Leeuwendaal 46, 
Westmaas. Voorwaarde om aan deze wandelroute mee te doen is dat deelnemers op anderhalve meter afstand 
van elkaar blijven lopen en dat de route alleen of hooguit met twee mensen tegelijk wordt gelopen. 

 
 
 
De wedstrijd in september… 
 
Ik had u al voorgesteld in de nieuwsbrief van maart iets te doen met het thema “ontknoping”, in  verband met 
een wedstrijd in september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is ook een vorm van “ontknoping”, om u weer op een andere gedachte te brengen. 
Ik ben benieuwd wat u voor inspiratie heeft ?  
Conny van den Eijnden 
 
 
 
Herinnering 
 
Heeft u uw cadeaukaart al besteed?   
 



 
 
Wij kwamen nog een leuk idee tegen:  
 
 
FIETSROUTE HOEKSCHE WAARD 
 
LTO Noord afdeling De Hoeksche Waard organiseert op zaterdag 12 juni 2021 tussen 10.00 en 15.30 uur 2 
fietsroutes. Eén route speciaal voor kinderen - de Knabbelroute van 11 kilometer (tevens wandelroute) en een 
langere route van 35 kilometer. 

Informatie over de fietsroutes: 

Knabbelroute van ± 11 km 
De Knabbelroute bij Maasdam is een fietsroute speciaal voor kinderen, maar zeker ook een mooie route om te 
wandelen. 
U kunt binnenkijken bij 2 bedrijven, krijgt daar tussen 10.00 uur en 15.30 uur wat lekkers en u kunt vragen 
stellen. 
Kosten € 5,- per persoon. 
 
Verrassingsfietsroute Hoeksche Waard Oost van ± 35 km. 
Deze verrassingstocht is een prachtige route door een veelzijdig landschap. 
U komt bij 6 bedrijven waar u tussen 10.00 uur en 15.30 uur iets ophaalt en vragen kunt stellen. 
 
Bij enkele bedrijven kunt u “binnenkijken”. 
 
Kosten € 10,- per persoon. 
 
Aanmelden en betalen 
Aanmelden kan hier: Aanmelding fietstocht De Hoeksche Waard. U ontvangt een bevestiging per e-mail. 
Betalen via overboeking op bankrekeningnummer NL23 RABO 0160 2139 59 t.n.v. LTO Noord. 
Als uw betaling binnen is ontvangt u de route via het opgegeven emailadres. 
Aanmelden en betalen is mogelijk tot uiterlijk 10 juni 2021. Vol = vol. 
Aanmelding is bindend en deelname op eigen risico. 
Bij slecht weer wordt de fietstocht verplaatst naar zaterdag 19 juni 2021. 
Vragen? Voor vragen mail naar info@dehoekschewaard.ltonoord.nl of bel 06-13103404. 

   WIJ WENSEN U EEN PRACHTIGE  ZOMER  

 


