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afdeling ’s-Gravenhage            Secretariaat & Ledenadm.

 

 

Voorzitter 

Anny van Rodijnen 

tel.: 070-7439170 

        Kitty Havermans 

        tel.: 070-3685835 

      mobiel: 06-16635622 

k_havermans@hotmail.com 

                           

         

       Penningmeester             

Coby Dorst 

mobiel: 06-33592939 

► Jaarcontributie 2021 overmaken naar IBAN:  NL49 RABO 01084.48.665  

      t.n.v. Penningmeester Vrouwen van Nu afd. Den Haag. 

Website: www.vrouwenvannu.nl/s-gravenhage ◄  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                             

                                                           

Lieve vrouw van nu, 

Hoogste tijd voor een voorjaarsgroet met de plannen voor de komende tijd…                                                        

Zoals u waarschijnlijk wel verwacht, opnieuw de boodschap dat de geplande bijeenkomst, 

deze keer van 26 april 2021, geen doorgang kan vinden.  

Het is heel spijtig, we hadden maar wat graag de lezing over de geschiedenis van de tulp van 

Hanny Faber gehoord en elkaar eindelijk weer eens in de ogen willen kijken.  

We hopen maar dat er in september weer meer mogelijk zal zijn….                                                               

Als kleine geste voor het gemis aan activiteiten een praktisch blocnootje voor u met daarop 

symbolisch de microfoon, die we weer hopen te overhandigen aan de sprekers in het najaar.  

Ledenvergadering                                                                                                                                                 

De ledenvergadering zullen we dit jaar niet fysiek kunnen houden. We zullen de stukken, 

zoals daar zijn het jaarverslag, financieel verslag, bevindingen van de kascommissie naar u 

mailen of in de brievenbus stoppen. Ook een actuele ledenlijst wordt daarbij gedaan.  

Ledennieuws                                                                                                                                                              

- We mogen ook in deze coronatijd een nieuw lid verwelkomen:                                                                             

Elly Aling, Denenburg 123, 2591 AC DEN HAAG, t.  070-3834094                                                                                                                                      

- Nini Schuring werd bloemen overhandigd omdat zij dit jaar maar liefst 65 jaar lid is van 

onze afdeling. Dank voor het trouwe lidmaatschap, Nini.                                                                                                                                

- Zoals de meesten weten is Martha Spelter-Heeres in januari overleden.                                                                     

Zij was lid sinds 1983 en is 94 jaar geworden.                                                                                                                        

Namens onze afdeling was er een rouwboeket bij haar uitvaart. 
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Locatie ‘Amadeus’                                                                                                                                                                                                    

Zeer waarschijnlijk gaat de verbouwing bij Amadeus starten in augustus 

van dit jaar. Voor lezingen zullen we dus moeten uitwijken naar een 

andere locatie.  We houden de ogen en oren open, mocht u een 

geschikte locatie weten dan horen we dat graag.  

 

Anny van Rodijnen vond in haar poëzieverzameling een aanmoedigend gedicht; 

 ‘Open Ramen’ 

1.Zet vandaag eens ieder raam                          2.Kijk, daar loopt meneer van Dam 
en je deur wijd open     hij zwaait uitgelaten 
er zal vast wel iemand zijn     dan komt diepbedroefd Hermien 
die er langs komt lopen     zij wil vast wel praten 
en waartegen je iets liefs     ’t zijn de kleine dingen die 
uit je hart kunt zeggen     veel veraangenamen 
eventjes een vriendenhand    liefde toont zich zoveel meer 
op een schouder leggen         dan bij dichte ramen 

3.Geef eens die gesloten deur 
in je hart een zetje 
gooi je ramen maar eens los 
mensenkind, wat let je!     
het wordt een bijzond're dag 
als ze langs je lopen 
en blij zeggen: Marie heeft weer 
alle ramen open! 

 

In april komen we bij u terug met o.a. de stukken voor de jaarvergadering. We hopen dan, 

met een slag  om de arm, wat data gepland te hebben voor september t/m december. 

 

 

 

Met de béste wensen van  

Anny van Rodijnen, Coby Dorst en Kitty Havermans. 


