
15 december 2021 vanaf 15.00 uur hebben we een 
extra aangeklede bijeenkomst in kerstsfeer gepland. 
’s Middags kunt u genieten van een feestelijk muzikaal 
programma door het Theater aan huis en daarna staat 

er een warm/koud buffetje voor u klaar.    
 

Leden ontvangen eind november een uitnodiging. 
 

Wist u dat: 
Wij een afdeling zijn van een grote landelijke vereniging 
welke in oktober haar 91 jarig bestaan viert. 
U ontvangt van het landelijk en provinciale bestuur 4 maal per jaar 
een magazine met interessante artikelen en aanbod van cursussen 
en workshops, reizen, culturele uitstapjes enzovoort.  

 
Alles van Vrouwen van Nu kunt u vinden op de  

Website: www.vrouwenvannu.nl 
 

WILT U ER OOK BIJ HOREN? 

Kom gerust de sfeer eens proeven.  We bieden u een 
proeflidmaatschap aan voor de maanden september t/m november 

voor slechts € 10,-- 
Dit proeflidmaatschap eindigt automatisch en u mag dan gratis alle 

ochtenden en avonden in genoemde maanden bezoeken. 
Wilt u één keer een ochtend of avond bezoeken, de entreeprijs voor 

niet-leden is € 4. 
 

Voor meer inlichtingen kunt u e-mailen naar: 
 

vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com 
secretariaat: Henegouwerweg 117a, 2741JZ Waddinxveen 

Telefoon 0182 615870 
 

           

                                           
PROGRAMMA SEIZOEN 2021/2022  

              
Met trots presenteren we u het gevarieerde programma 

voor ons nieuwe seizoen. 
 

Wat hebben we u te bieden: 
 

In de maanden september t/m mei organiseren we elke 3e 

woensdag van de maand een afdelingsavond met sprekers 
over verschillende onderwerpen 

Iedere 1e woensdag van deze maanden een koffieochtend 
met leuke  en gezellige items, voor elk wat wils, u leest er 

       alles over aan de binnenzijde van dit programma. 
       TIP: Zet alles wat u niet wilt missen in uw agenda! 

 
 

Ook zijn er binnen onze vereniging 4 leeskringen actief, 
worden er regelmatig uitstapjes georganiseerd door de 

leden, is er een schouwburgbezoekclub,een tuinendag, een 
discussiegroep en de die-eetclub gaat uit eten op de 4e 

woensdag van een oneven maand. 
 

Bij voldoende deelname wordt door het bestuur eenmaal 

per jaar een dagtocht georganiseerd. 
  

De koffieochtenden en afdelingsavonden zijn in de kantine 
van: VV ASW,  Sniepweg 13e, Waddinxveen. 

http://www.vrouwenvannu.nl/
mailto:vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com


Geplande koffieochtenden, aanvang 9.30 uur: 
 

1 september 2021 starten we het  seizoen en praten we bij 
met onze actieve leden over hun werk binnen de 

vereniging en worden de jubilarissen in het zonnetje gezet. 
 

6 oktober vertelt de heer Van Tilburg over het Romeins 
verkeer, stadsplanning en antieke stadshygiëne. 

 
3 november gunt (stads)herder Martin Oosthoek ons een 

inkijkje in zijn herdersbestaan 
 

1 december organiseren we een bingo in sinterklaassfeer 
met natuurlijk weer mooie prijzen en boterletter, 

kruidnootjes, koffie, thee of chocolademelk 
 

5 januari 2022, het nieuwe jaar starten we met elkaar het 
beste te wensen, gezellig bij te praten en daarna (als u 
daar zin in heeft) een gezelschapsspelletje te spelen 

 
2 februari komt Cora de Kok ons vermaken met verhalen 

over verzamelingen, heel herkenbaar! 
 

2 maart verzorgt Linda Scholten een workshop kaarten 
maken en hopen wij aan het eind van de ochtend een 

mooie zelfgemaakte kaart mee te nemen. 
 

6 april horen we van Mevrouw Jager alles van de  
“Macht en pracht in de boerenstand” 

 
4 mei kunnen we de vraag stellen aan antiquair mevrouw 

Adri Van Nifterik is het kunst of kitsch? 

 Geplande afdelingsavonden, aanvang 20.00 uur: 
 
        15 september 2021 starten we met een Pubquiz, 
georganiseerd door Ria Slaman en krijgt u in de pauze een 
                 drankje met knabbeltje aangeboden.                                

 
20 oktober neemt Corry de Jong ons virtueel mee naar de 
groene plekjes binnen de singels in Gouda, verrassend! 

 
17 november. Een reis door Noorwegen met mooie 

beelden, boeiend verteld door Wim Zondag 
 

19 januari 2022 beginnen we met  “De vrolijke noot” met 
het programma “De oude zolder”, vrolijke en herkenbare 

liedjes 
 

16 februari komt aansluitend aan de jaarlijkse 
ledenvergadering het duo Ton en Nel Haverkamp ons 

vermaken met gezellige deuntjes 
 

16 maart ontvangen we de Belgische Ilse Leblanc, zij 
houdt een komische vertelling met de kenmerkende 

Vlaamse tongval over persoonlijke hygiene door de jaren 
heen, de titel is “Proper en Puur” 

 
19 april komt historica Drs. Diana de Wild ons meer 

vertellen over de oudheid, natuurlijk ondersteund door 
mooie beelden over: Hatsjepsoet, de vrouwelijke farao 

 
18 mei genieten we tijdens de laatste avond van dit 

seizoen van het wasprogramma door Liane de Keijzer 


