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Nieuwsbrief Oktober 2021 

AVOND van 28 oktober 

De avond wordt verzorgd door Jopie en Jan Minnaard met verhalen in het dialect van Zuid-Beveland en 

door een koor o.l.v. Willy Feijtel, begeleid op de piano door Jolanda Nagelkerke. 

We beginnen met aandacht voor het feit dat het eind oktober 77 jaar geleden is dat Zuid-Beveland werd 

bevrijd met een verhaal waarin herinneringen aan de bevrijding zijn verwerkt.  

Liedjes uit de jaren 1940-1950  kunnen uit volle borst worden meegezongen 

Daarna vervolgen we het programma met allerlei vrolijke verhalen, afgewisseld met liedjes uit de eerste 

helft van de twintigste eeuw. (o.a. van Catharina van Rennes) 

We hopen er een feestelijke avond van te maken. 

De avond begint zoals gewoonlijk om 19,45 uur 

De volgende avonden zullen zijn op 25 november en 16 december 

TERUGBLIK 30 september 
Wat was het fijn om na 1 ½ jaar weer bij elkaar te mogen komen. Helaas door de coronamaatregelen  geen 
reis naar Ierland maar naar Noord-Beveland. Wat waren wij opgelucht toen Fenny Lindenbergh belde dat 
ze het zou doen. Voor haar de eerste keer maar dat was niet te merken. Wat kon ze boeiend vertellen over 
de foto’s die ze ons liet zien. Noord-Beveland zo dichtbij maar toch onbekend! 
 
WANDELEN Herfstwandeling Bergen op Zoom donderdagmiddag 28 oktober 2021 

Op donderdagmiddag 28 oktober maken we een herfstwandeling van ongeveer 5 à 6 km in de mooie 

bossen bij Bergen op Zoom (heerlijk na alle Coronaperikelen! ) . De route wordt gemarkeerd door gele 

paaltjes. We starten bij Villa "Heidetuin", Balsedreef 4, 4624 RA Bergen op Zoom, waar we na afloop ook 

iets gaan drinken.  Tip: goede wandelschoenen zijn aan te bevelen. Onderweg is het genieten van de 

prachtige bomen in herfsttooi, heide en zandverstuivingen en na afloop drinken we iets bij Villa “Heidetuin”. 

Vertrek:  13.00   uur vanaf  “de Vroone” .  Kosten chauffeur 5 euro  (Wie wil er rijden ? ) 

Opgave  t/m 26 oktober !!! bij Ita Kwekkeboom per strookje of per e-mail: abdoer@zeelandnet.nl. 

Ik geef mij op voor de herfstwandeling Bergen op Zoom op donderdagmiddag 28 oktober 2021 !   

Naam………………………………………………………………..tel. 

0 ik rij zelf en heb een intzittendenverzekering.                          0 ik rij mee 
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FIETSEN 

Helaas het (korte)fietsseizoen is weer afgelopen. We zijn toch blij dat we in de periode Van 5juli 

tot en met 13 september weer op de maandagavonden hebben kunnen fietsen. In deze korte 

periode is er met zn allen toch een afstand van  2596,5 km bij elkaar getrapt. Dit komt neer op 

een rit naar Florence en weer terug 

Ella en Nelly bedankt voor het organiseren van de mooie tochten. 

 

RABOBANK 
De stemperiode voor Rabo Club Support 2021 gaat van start! 
  
Stemmen 
Leden van Oosterschelde brengen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren van 4 t/m 25 oktober hun 
stem uit op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club 
uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt. 
Leden van Rabobank Oosterschelde mogen van 4 t/m 24 oktober stemmen op hun favoriete vereniging/stichting. 

Ieder lid mag drie stemmen uitbrengen. 
  
Meer informatie over de Rabobank Clubsupport Campagne vindt u op www.rabo-clubsupport.nl/oosterschelde.  
  

Hoe stemmen  
U logt in bij uw Rabobank. 
Ga naar Service 
Ga naar Stem op jouw club 
U selecteert uw betreffende verenigingen ( maximaal 3 ) 
bij zoeken:   Vrouwen van Nu Kapelle-Biezelinge 
Volgende stap 
Stem bevestigen 
Afronden 

  
Alvast bedankt voor uw stem!  
 
LIDMAATSCHAP/CONTRIBUTIE 
Wij hopen het natuurlijk niet:  maar wilt u géén lid meer blijven van onze bruisende vereniging dat dient u 
dit uiterlijk 15 oktober schriftelijk kenbaar te maken. Na 31 oktober blijft u automatisch lid en dient de 
volledige contributie betaald te worden. Wilt u de contributie via een automatische incasso laten innen? 
Vraag dan bij het secretariaat een machtigingsformulier, vóór 15 oktober. U kunt  deze machtiging altijd 
weer intrekken. In dat geval even een berichtje aan de secretaris en deze kan het in één klik weer 
terugdraaien. Het machtigingsformulier blijft in de afdeling. 

 

 

 

 NIEUWS VAN DE PROVINCIE 

Op dit moment is er nog niets bekend over de inspiratiemiddag op 11 november. De uitnodiging hiervoor 

ontvangt u zodra deze er is 

http://www.rabo-clubsupport.nl/oosterschelde

