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Nieuwsbrief November 2021 

AVOND VAN 25 november:  
 
We hebben er een jaar op moeten wachten maar eindelijk kan dan ons 70 jarig jubileum gevierd 
worden. 
 
Vanwege de bestellingen is het noodzakelijk om je voor deze avond aan te melden. Dit kan bij het 

secretariaat via een mailtje, een briefje of telefoontje.  
Dit kan tot uiterlijk 20 november 
 
Deze avond zal ons eigen cabaret “de Vrolijke Vrouwen van Nu” voor een feestelijke avond zorgen.  
Wordt het hun laatste optreden? Wij hopen van niet, zie hieronder het stukje  
 
CABARET DE VROLIJKE VROUWEN VAN NU 

De Vrolijke Vrouwen zijn opgestart in 2006 onder de bezielende leiding van 
Willy Weijers. In september 2007 was de eerste uitvoering. 
Het was een spannend avontuur en ze hadden succes. 
Hierdoor kregen ze uitnodigingen om ook voor andere verenigingen te komen spelen, 
dat hebben ze dan ook met veel plezier gedaan. 
In de loop der jaren is de samenstelling van de groep door verschillende 
omstandigheden gewijzigd maar er werden altijd weer nieuwe enthousiaste leden 
gevonden die mee wilden doen. 
De accordeonist van het eerste uur, Niesje Meyboom, heeft de groep om 
gezondheidsredenen verlaten. 
Gelukkig werd zij opgevolgd door Fred Bratvogel en konden de leden weer verder met 
de repetities en muzikale ondersteuning 
En nu ….. na 15 jaren gaan drie leden de groep verlaten. 
Dat zijn regiseuse Willy Weijers, haar rechterhand Anneke van de Waart, tevens 
penningmeester en Ita Kwekkeboom. Zij hebben al die jaren met veel plezier hun inzet 
gegeven aan de Vrolijke Vrouwen. Er blijven dus 5 dames over. 
Hoe nu verder ? 
Misschien zijn er ook nu weer leden die het leuk vinden om deze dames te vervangen. 
Het zou jammer zijn als deze groep niet zou kunnen blijven bestaan. 
Op donderdagavond 25 november kan er inspiratie opgedaan worden bij het 
jubileumprogramma voor de Vrouwen van Nu. 
Ben je enthousiast geworden, heb je eerder iets op toneel gedaan of bespeel je een 
instrument. 
Schroom niet en meld je aan bij Willy Weijers en je krijgt alle informatie over deze 
leuke gezellige en enthousiaste groep De Vrolijke Vrouwen van Nu. 
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TERUGBLIK 28 oktober  
Wat was het een gezellige avond. Na het scannen van de QR-codes, hetgeen even wennen was, hebben 

ruim 50 dames kunnen genieten van de diverse verhalen die met een lach en een traan door Jopie 

Minnaard verteld werden. 

Het koor zong gezellige meezingers uit de tijd van 1944/1945, liedjes uit de bevrijdingstijd.  

Toeval of niet op deze avond was het precies 77 jaar geleden dat Kapelle bevrijd werd 

 

CONTRIBUTIE INNING: 

In december zal bij het december magazine de factuur voor de contributie inning 2020 alsmede de 

ledenpas ingesloten zijn. Wilt u hier op letten? U moet dus niet aan de afdeling maar aan het landelijk 

bureau betalen. Heeft u een machtiging afgegeven dan hoeft u niets te doen, in dit geval staat in de brief 

vermeld wanneer het bedrag geïncasseerd gaat worden. Dit geldt niet voor de leden, die zich onlangs 

hebben aangemeld: zij krijgen de factuur van de afdeling. 

 
 

 VERVOER 

Wilt u in deze donkere maanden liever ’s avonds niet over straat maar wilt u wel de avonden bezoeken? 

Neem gerust (tijdig) contact op met één van de bestuursleden, de telefoonnummers staan in het boekje.  

Zij zorgen dan dat u opgehaald wordt en natuurlijk ook weer thuisgebracht. 

 

 NIEUWS VAN DE PROVINCIE 

 

 

Niesje Meyboom 

Op 28 oktober is overleden ons lid Niesje Meyboom op de leeftijd van 80 jaar. 

Niesje was een betrokken lid van onze afdeling. Ook in de tuinclub was Niesje actief en tevens 
verzorgde zij gedurende een aantal jaren de muzikale begeleiding op de accordeon van onze 
cabaretgroep. 
We zullen Niesje missen in onze vereniging. 
 
 


