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Van uw voorzitter: 

….. En weer hebben we afscheid moeten nemen van twee trouwe leden. Eerst Lenie Repko, ruim 25 

jaar lid van onze vereniging , in de leeftijd van 86 jaar en een week later Margreeth Delissen, bijna 

50 jaar lid en 91 jaar oud. We weten allemaal wat zij beiden voor de vereniging hebben betekent 

en zullen ze missen. 

 

Als tegenstelling met bovenstaande verheugt het ons twee nieuwe leden te kunnen verwelkomen. 

De dames Connie Smitskamp en Wil van Kersbergen hebben zich bij ons aangemeld. We wensen ze 

een gezellige en goede tijd toe bij onze vereniging. 

Nu in deze coronatijd alles nog steeds onzeker is, proberen we onze bijeenkomsten veilig te laten 

doorgaan. Hoe en met welke restricties weten we nog niet zeker, we sturen op de maatregelen van 

de regering en wachten op de volgende persconferentie. Om zoveel mogelijk besmettingen te 

voorkomen gaan we ook weer  anderhalve meter afstand houden bij ASW, wat verder nog komt is 

niet zeker, we houden u op de hoogte. 

  

We hopen dat de Sinterklaasbingo en de Kerstmiddag door kunnen gaan maar we hebben wel 

besloten om  het geplande buffetje niet door te laten gaan.  

Wij vinden het onverantwoord om bij het afhalen en eten van een gezamenlijke maaltijd te dicht bij 

elkaar te komen, we willen allemaal gezond blijven!              

In plaats van het buffetje zijn wij van plan u  borrelhapjes en een extra             drankje te 

serveren dan hebben we toch een feestelijke middag met elkaar.       

  

De overige mededelingen leest u hierna, tot ziens bij onze volgende ochtend/avond. 

Marianne Arnold 

 

Bingo in sinterklaassfeer, 1 december 2021 

De prijsjes zijn gekocht en de balletjes, kaartjes en molen opgezocht 

Nu nog leden die zich niet willen vervelen en gezellig bingo komen spelen 

Als u komt kunt u bij binnenkomst aan de penningmeester betalen 

Voor slechts €5 heeft u de kans de hoofdprijs in huis te halen 

En om u nog wat te verwennen namens Sinterklaas en zijn Pieten 

Mag u deze ochtend van een gratis kopje koffie genieten 

Natuurlijk met lekkere koek die hoort bij deze tijd van het jaar 

De kruidnootjes en boterletter staan dan ook voor u klaar 

 

15 december 2021, Feestelijke Kerstmiddag 

U krijgt binnenkort of heeft al een mooie uitnodigingskaart van uw contactvrouw ontvangen. 

Vergeet niet voor 30 november de eigen bijdrage te betalen en u aante melden bij de secretaris, 

telefoonnummer of email: vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com 

 

5 januari 2022 

Gelegenheid om elkaar het beste te wensen voor 2022 met hopelijk minder beperkingen. 

Als u zin heeft kunt u een gezelschapsspelletje spelen zoals bijvoorbeeld Rummikub of een potje 

met elkaar sjoelen. 

Alleen gezellig bijpraten kan natuurlijk ook, wij zorgen voor ‘spraakwater’ in de vorm van koffie of 

thee, aanvang 9.30 uur bij ASW. 

 

19 januari 2022 

“De vrolijke noot” treedt vanavond voor ons op met het programma “De oude zolder”, geniet van 

vrolijke en herkenbare liedjes, aanvang 20.00 uur bij ASW 
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Jaarreisje: Iets leuks om naar uit te kijken! 

We hebben dit jaar veel programma onderdelen niet uit kunnen voeren en ook de laatste tijd door 

de oprukkende besmettingen weer van alles aan moeten passen. 

We blijven vooruitkijken en hopen op 20 mei 2022 weer eens op stap te kunnen gaan met u en 

hebben het navolgende programma voor u samengesteld: 

We vertrekken om ongeveer 8.30 uur met een touringcar van Pasteur reizen uit Waddinxveen en via 

Schiphol en Amsterdam nemen wij de snelste route naar Hoorn. Hier vertrekt u met een echte 

stoomtram naar Medemblik. In de eigen restauratiewagen krijgt u een kopje koffie met Westfriese 

krentenmik geserveerd. 

In Medemblik aangekomen heeft u een vrije pauze van een uur.  Daarna gaat u in Medemblik  scheep 

en varen wij met een salonboot naar Enkhuizen, waar u bij aankomst nog een uur vrij bent om rond te 

kijken.  

Op de terugreis stoppen wij onderweg voor een heerlijk diner en zijn we om ongeveer 21.00 uur moe 

en voldaan weer terug in Waddinxveen. 

 Alles wordt duurder, de kosten voor deze dagtocht bedragen  € 68,00 per persoon als er minimaal 40 

mensen meegaan, wilt u mee dan kunt u dat nu al laten weten en kunnen wij de uitgebrachte 

offerte omzetten in een reservering, verdere mededelingen hierover komen in de nieuwsbrief van 

februari 2022. 

Alles natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende coronabeperkingen. 

 

Ingezonden door Thea Bekooij: 

Een dankwoord voor de gastvrouwen en dames van de catering. Hartelijk dank voor de prettige 

samenwerking. Jullie stonden altijd klaar om de zaal op de afdelingsavonden te “verbouwen” en de 

aanwezigen te voorzien van koffie en thee. Teuny, het was fijn om samen met jou het rooster te 

maken.  

Dank ook voor de prettige contacten met de leden en niet te vergeten de bestuursleden. 

Ik wens jullie allen gezondheid en veel saamhorigheid toe, warme groet, vanuit Zoetermeer, 

Thea Bekooij-Reijneveld, Tjeukemeer 25, 2729 PW in Zoetermeer. 

Tel. 0616625701 

 

Haal- en brengservice naar koffieochtenden en afdelingsavonden: 

Voor leden die niet zelfstandig naar onze ochtenden en avonden kunnen komen hebben de volgende 

leden aangegeven deze dames te willen vervoeren (als zij zelf ook voornemens zijn deze ochtenden en 

avonden te bezoeken). 

Wij verwachten wel van u dat u hen daarvoor een vergoeding geeft voor de brandstof, auto’s rijden 

nog steeds niet op water….. 

U kunt, als u hiervan gebruik wilt maken, contact opnemen met: 

Coby van Driel, Tollenslaan 157, telefoonnummer 0182 615116 

Marian de Groot, Kerkweg-West 96, telefoonnummer 0182 613591 

Teuny Koren, Alpherbrink 6, telefoonnummer 0182 619786  

Corry de Jong, Souburghlaan 22, telefoonnummer 0182 615698 

Nelleke Verhoef, Hugo de Vrieslaan 25, Gouda, Telefoonnummer 0629 157334 

 

DE VERGOEDING VOOR DEZE SERVICE SPREEKT U AF MET DE CHAUFFEUSES! 

Als er nog meer dames aan dit lijstje willen worden toegevoegd dit graag doorgeven aan Corrie van 

Triet, via email: vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com of tel. 0182 615870 

 

Lief en leed 

Truus de Vries verbleef langere tijd in het ziekenhuis en revalideerde in De Ronssehof. 

Gelukkig is ze weer thuis en werd door haar contactvrouw bezocht met een bloemetje 

Truus bedankt iedereen voor de kaarten, telefoontjes enzovoort, zij is daar heel blij mee! 

                                           Samenstelling bestuur: 

                          Voorzitter: Marianne Arnold, tel. 0182 631384 

                                 Vice voorzitter: Toos Grootendorst 

                                       Secretaris: Corrie van Triet 

                                      2e secretaris: Gerda Bekkers 

                                  Penningmeester: Ricky van Weezel 

 Heeft u vragen, mededelingen, suggesties of klachten zeg of schrijf dat dan aan ons! 

  KOPIJ VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF GRAAG INLEVEREN VÓÓR 15/1 


