
 

 

 

 

 
 

 

Beste Vrouwen van Nu leden,                       Oirschot, september 2021 

 
Zou het zo zijn dat we weer een planning durven maken voor het najaar, met de 

hoop dat het allemaal door kan gaan? 
 

Wij gaan er voor! 
 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het programma overzicht voor het najaar 2021. 
Samen met de commissies gaan we de draad oppakken in de hoop dat corona zich 

op de achtergrond houdt. Natuurlijk houden wij ons aan de geldende coronaregels. 
Vandaar dat het ook noodzakelijk is, dat u zich voor de activiteiten dient aan te 

melden bij de contactpersoon van de betreffende activiteit waar uw belangstelling 
naar uit gaat.  

Ook zijn er beperkingen voor het aantal personen dat kan worden toegelaten; 
wees er dus op tijd bij!  

 

 
Afscheid Annelies 

 
Zoals jullie is medegedeeld heeft Annelies bij de laatste 

jaarvergadering afscheid genomen als bestuurslid. 
Helaas hebben wij haar op dat moment niet in de 

bloemetjes kunnen zetten, vandaar dat wij als bestuur 
op 6 augustus de bloemen alsnog hebben bezorgd.  

Onder het genot van een kopje koffie/thee met lekker 
eigen gebakken gebak hebben wij Annelies bedankt voor 

haar inzet als bestuurslid.  
(zie hiervoor bijlage: Afscheid Annelies). 

 
De Bingo 

 
63 getrokken nummers heeft u al van ons ontvangen en dus af kunnen strepen op uw 
kaarten. Statistisch gezien zouden er nu bingo’s zijn geweest. Maar helaas geldt dit op dit 

moment nog maar voor 1 persoon. Dus één bingo is er gevallen en u heeft nog 4 kansen 
om in de prijzen te vallen. 

 
Hierbij de volgende nummers:63 – 16 – 36 – 48 - 35 
 

 

Wanneer de kaart vol is mag u hem in gesloten envelop voorzien van uw naam 
in de brievenbus doen bij Leny Groenendijk, De Korenaar 1.  

 

 



Wisseling in museumcommissie 
 

Fijn dat er vrouwen in onze vereniging zijn, die zich in willen zetten om leuke 

activiteiten te organiseren.  

Daardoor kan onze afdeling blijven bestaan! 

 

Bij deze bedanken wij Francine Olieslagers voor haar inzet bij de 

museumcommissie en heten wij Elly Klein Breteler welkom in dit clubje.  

Zij heeft zich al meteen actief opgesteld, zo als u zult zien bij het uitstapje naar 

het  steendrukmuseum. 

 

Najaar programma 2021 
 

 Dinsdag 7 september: Fietstocht 

 

Vertrek:   10:30 uur.  
Vertrekplaats:  parkeerplaats tegenover Joriszorg. 

Aanmelden: voor 2 september bij Toos van Gorkum. 
contactpersoon: Toos van Gorkum. Tel. 0499 751022.  

 
De fietscommissie heeft een mooie fietstocht uitgezet van ongeveer 40 km. 

Onderweg wordt er uiteraard gestopt voor koffie en een lunch. 
Vooraf aanmelden is verplicht.                                                

De koffie/thee en lunch onderweg zijn voor eigen rekening. 
 

 

 

 Donderdag 7 oktober herfstwandeling       

 
We beginnen onze wandeling bij Fam. Pijnenburg   

aan de Nieuwendijk 43 in Spoordonk.  

 
Om 10:00 uur beginnen we met koffie en gebak. 

Rond 10:45 uur gaan we wandelen naar de Campina.  
De wandeling is ongeveer 5 á 6 km. Natuurlijk met onderweg een kleine pauze. 

Rond 12:30 uur zijn we weer terug bij de Fam. Pijnenburg en gaan daar genieten 
van een lekkere lunch. We sluiten de lunch af met een gezamenlijk drankje.  

 
De kosten voor deze wandeling zijn 16 euro per persoon. 

 
Hopelijk is het een mooie herfstdag met zonnig weer en maken we er een gezellig 

samenzijn van. 
  

Aanmelden en betalen kan vanaf nu maar uiterlijk voor 30 september bij  
Contactpersoon: Luus Verhagen, Moerevelt 12. Betalen bij opgave. 

  

Groeten van Joke Roosen, Luus Verhagen en Marianne van Rijen. 
 



Dinsdag 12 oktober Jubileumfeestdag Vrouwen van Nu, Apeldoorn 

Voor deze dag zie de website: 
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/kaartverkoop-jubileumdag 

 
Heeft u hier vragen over of heeft u interesse om hier naar toe te gaan dan kunt u 

contact opnemen met: Leny Groenendijk. 

 

 

Bloemschikcursus 'Basistechniek'  

Houdt u van bloemen en wilt u de basistechnieken van het bloemschikken leren?  
 

In samenwerking met Groei & Bloei kunnen wij u deze leerzame cursus aanbieden. 
Wij hebben Groei & Bloei bereid gevonden om voor onze 

afdeling een basiscursus te geven.  
Een cursus van 8 lessen waarin de techniek centraal staat. 

Een goede beheersing van allerlei technieken om zo een 

stap verder te komen met uw bloemschikwerk waardoor u 

nog meer van uw bloemstuk kunt genieten. 

Deze cursus wordt gegeven door Groei & Bloei afdeling 

Eindhoven, Ina Doornbos is de docente, zij is een ervaren 
docent die de technieken goed beheerst en bij de Zuid 

Nederlandse Kampioenschappen als eerste geëindigd is in 
de Semi-prof klasse, dit is de wedstrijdklasse voor de 

docenten van Groei & Bloei. 

De lessen zijn gepland op woensdagmiddag 

Inloop 13:15 uur, start les 13:30 uur tot 16.00 uur met pauze voor koffie/thee. 

locatie:  de Heistal, Koningshof 3 Oirschot.  

De data zijn:  

13 okt, 17 nov, 15 dec. 2021  

19 jan, 16 febr, 16 maart, 13 april, 18 mei 2022 

maximaal 14 personen / minimaal 8 personen.  

De kosten voor deze cursus bedragen € 88,-  voor leden van Groei & Bloei  
en € 100,- voor niet leden.  

U werkt met materiaal dat u zelf meebrengt, verzameld in uw tuin, de natuur of bij 
de bloemist.  

 

Nadere informatie over de inhoud van de eerste les volgt nadat u zich heeft 
aangemeld.  

Aanmelden en betalen kan vanaf nu maar uiterlijk voor 20 september bij  
Leny Groenendijk, De Korenaar 1. Betalen bij opgave! 

 
Mocht de cursus niet door kunnen gaan, krijgt u uiteraard het geld terug. 

https://vrouwenvannu.nl/landelijk/kaartverkoop-jubileumdag


Donderdag 28 oktober Museumuitstapje  

 
Na een lange tijd ziet het er naar uit dat we weer een 

Museumuitstapje kunnen plannen.  
Wij hebben een museumuitstapje gepland en wel naar het:  

 
“ Nederlands STEENDRUKMUSEUM”  in Valkenswaard.  

 
Hier kunnen we, nog net, genieten van de expositie:  

“HET BEELD SPREEKT” 
 

Een prachtige tentoonstelling over Art Nouveau in de Nederlandse affiche kunst 
tussen 1890 en 1915. Er zijn o.a. litho’s van Jan Sluijters, Jozef Israëls en Jan 

Toorop [o.a. bekend van de Delftse slaolie affiche] te zien, dit alles naast de vaste 
tentoonstelling over de steendrukkunst. 

 

Wilt u er meer over lezen bezoek dan zeker de site www.steendrukmuseum.nl  
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
Donderdag 28 oktober worden we om 10:30 uur ontvangen met een kopje 

koffie/thee met vlaai waarna om 11:00 uur tot 12:30 uur rondleiding inclusief 
drukdemonstratie op handpers. 

 
Kosten p.p. € 20,- / voor Museumkaarthouders € 13,-  

[inclusief entree/koffie/vlaai/rondleiding/reis- en parkeerkosten] 
 

Natuurlijk houden wij ons aan de dan geldende coronaregels.  
Een van deze regels is dat we maximaal met 16 personen  

[2 groepen van max 8 personen] terecht kunnen. 
Aanmelden en betalen kan vanaf nu maar uiterlijk voor 14 oktober. Deelname 

gaat op volgorde van aanmelden.  

 
Bij aanmelding graag aanmeldstrookje invullen en inleveren bij contactpersonen: 

Joke Pijnenburg, Raffendonkstraat 1      tel. 0499-571614 
Elly Klein Breteler, Het Luiwerk 23   tel. 0499-573146 

Bets van Hastenberg,  De Toog 32   tel. 0499-571143 
 

Zodra we voldoende aanmeldingen binnen hebben krijgt u te horen of u mee kunt 
en waar en hoe laat we op 28 oktober vertrekken.  

Wij hebben er zin in. Joke, Elly en Bets. 
 

  
 

 
 

 

 
 

http://www.steendrukmuseum.nl/


Zaterdag 30 oktober rondleiding  Bijstervelt 

 
Duik in de geschiedenis van Landgoed Groot Bijstervelt. 

De rondleidingen wordt gegeven door een van de gidsen.           
Zij vertellen over de historie van de gebouwen en de 

voormalige bewoners en hebben leuke wetenswaardigheden 
voor u in petto. 

 
Aanvang: 10:30 uur met koffie/thee en gebak. 

aansluitend de rondleiding. 
Plaats:   Brasserie Montfort, Montfortlaan 12 Oirschot 

Aantal personen:  Max. 18 personen. 
Kosten:    € 7,50 p.p. 

Aanmelden voor:  Aanmelden en betalen kan vanaf nu maar uiterlijk  
voor 14 oktober. 

contactpersoon: José Smits, Eendenpoel 7. Tel. 0499 550620 

 
 

Textiel Inspiratie dag  
 

Houd u van handwerken en wilt u graag nieuwe ideeën opdoen, kom dan naar 
onze Textiel Inspiratie dag: “Proef het Handwerken”  Op dinsdag 2 november 2021 

van 10:00-16:00 uur in “Bij Verhoeven”, Kerkstraat 8, 4761 CB Zevenbergen  
En op donderdag 11 november van 10:00-16:00 uur in Muzerijk, Klarinetstraat 4, 

5402 BE Uden  
Deze Textiel Inspiratie dag is bedoeld voor iedereen, of je nu wel of geen ervaring 

hebt met handwerken. Er zijn 2 workshoprondes en je hebt de keuze uit 5 
workshops. 

Informatie over deze dagen bij: Mieke Siemerink <jansiemerink@hetnet.nl>    
Tel. 0411 675246 

 

Maandag 8 November Bingo 
Locatie:  t.z.t. op de nieuwsbrief  

Tijd:   19:45 uur. 
Aantal personen: Max. 30 personen 

 
Geniet u ook zo van een spannend spel bingo? Dan bent u op deze avond van 

harte welkom. De gezellige bingo avonden staan al geruime tijd als een activiteit  
op ons programma. Tijdens een bingo avond zijn er diverse leuke prijzen te 

winnen. Op deze avond zijn introducees van harte welkom. De netto opbrengst  
komt ten goede aan onze kas. 

Aanmelden kan vanaf nu maar uiterlijk voor t.z.t. in de nieuwsbrief. 

Contactpersoon: Mieke van Rijen, tel. 572044. 

 
Dinsdag 21 december kerstviering 
 

Meer hierover t.z.t. op de nieuwsbrief.      
                                 



    Afscheid Annelies  06-08-2021 

 
Annelies, afgelopen jaar ben je gestopt in ons bestuur. 

Vanwege corona was het niet mogelijk om je op de 
jaarvergadering te bedanken voor je inzet. 

 
Vandaar dat wij vandaag als bestuur bij je op bezoek zijn 

en je willen bedanken voor je inzet in het bestuur. 
 

10 jaar heb je je ingezet voor KVO/Vrouwen van Nu. Het 
eerste jaar heb je even aangezien welke taak je het best 

lag, maar daarna was je volop aanwezig:  vele taken heb je 
in de afgelopen 10 jaar verzorgd. Bijvoorbeeld contactpersoon voor L&W, het 

bedenken van activiteiten voor het jaarprogramma. Vele leuke ideeën zijn er uit 
jouw hoed getoverd. Ook heb je nieuwsbrieven mee gemaakt en rondgebracht. 

Verder was je in de weer tijdens de pinksterkoffie o.a. koffie/theekannen 

rondbrengen en de boodschappen doen. 
 

Na het vertrek van Mies heb je de taak van secretaresse op je genomen en je 
verzorgde de inkomende en uitgaande post.  

 
Alle inkomende kaarten  werden door jou ingeplakt in plakboeken. Dit varieerde 

van uitnodigingen, rouwkaarten tot kerstkaarten. 
Je stuurde kaarten in geval van jubilea, condoleance enz. 

 
Gedurende het jaar hield je verslagen bij van alle activiteiten en jaarlijks 

verzorgde je het jaarverslag voor de jaarvergadering.  
 

Je communiceerde met propagandisten en commissies en regelde de uitnodigingen 
voor bijeenkomsten en vergaderingen. Je was contactpersoon voor het 

handwerkclubje.  

Er zullen best nog meer taken door je zijn gedaan die ik nu vergeet te noemen, 
want waar je kon was je actief of hielp je mee. 

 
We hebben - als team - altijd goed met je samen kunnen werken. 

 
Toen je aangaf te gaan stoppen als bestuurslid, en dat je gezondheid daarin een 

grote rol speelde, konden wij als bestuur dat alleen maar respecteren en achter je 
keuze  staan. 

 
Bij een afscheid hoort ook een cadeautje. Volgens het huishoudelijk reglement 

staat daar een bedrag voor per gewerkt bestuursjaar. Dat zit in deze enveloppe en 
daar mag je zelf een bestemming aan geven. 

En natuurlijk hoort er ook een bloemetje bij.  
 

Annelies wij wensen je namens alle leden van Vrouwen van Nu nog vele goede 

jaren en hopen je vaak te ontmoeten bij activiteiten of zomaar even voor een 
kopje koffie.  
 



AANMELDEN VOOR ACTIVITEITEN IS VERPLICHT IN VERBAND MET PLANNING 

WEGENS CORONA 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

Aanmelden Fietstocht 

 

Naam:   ……………………………………………………………………………… 

 

Adres:   ……………………………………………………………………………... 

 

Tel:        …………………………………………………………………………….. 

 

 E-Mail:  ………………………………………………………………………….... 

 
Inleveren vóór 2 september 2021 bij Toos van Gorkum. 
 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Aanmelden herfstwandeling 

 

Naam:   ……………………………………………………………………………… 

 

Adres:   ……………………………………………………………………………... 

 

Tel:        …………………………………………………………………………….. 

 

 E-Mail:  ………………………………………………………………………….... 

 
Inleveren en betalen vóór 30 september 2021 bij Luus Verhagen. 

 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Aanmelden bloemschikcursus 

 

Naam:   ……………………………………………………………………………… 

 

Adres:   ……………………………………………………………………………... 

 

Tel:        …………………………………………………………………………….. 

 

 E-Mail:  ………………………………………………………………………….... 

 
Inleveren en betalen vóór 20 september 2021 bij Leny Groenendijk,  

 



AANMELDEN VOOR ACTIVITEITEN IS VERPLICHT IN VERBAND MET PLANNING 

WEGENS CORONA 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Aanmelden Steendrukmuseum 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Naam  
 

Aangemeld bij 

Telnr. emailadres 

Ik wil wel rijden  Ik wil ,liever, niet rijden  

Ik heb een museum jaarkaart  Ik heb geen museumjaarkaart 

Ik heb betaald   13/20 €  

Bijzonderheden  

 
Inleveren en betalen vóór 14 oktober 2021 bij museumcommissie. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Aanmelden rondleiding  Bijstervelt 

 

Naam:   ……………………………………………………………………………… 

 

Adres:   ……………………………………………………………………………... 

 

Tel:        …………………………………………………………………………….. 

 

 E-Mail:  ………………………………………………………………………….... 

 
Inleveren en betalen vóór 14 oktober 2021 bij José Smits. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Aanmelden bingo 

 

Naam:   ……………………………………………………………………………… 

 

Adres:   ……………………………………………………………………………... 

 

Tel:        …………………………………………………………………………….. 

 

 E-Mail:  ………………………………………………………………………….... 

 

Ik kom alleen / ik breng …..introducee mee 

 
Inleveren vanaf nu (maar uiterlijk vóór t.z.t. op nieuwsbrief) bij een van de bestuursleden. 


