
                                                         NIEUWSBRIEF 
                     NOVEMBER 2020  
                      
                     Correspondentieadres:  
                            Marlies Linders, 
                                            Hollandseweg 19, 
                                            4635 BD Huijbergen. 
                                            0164 -642495. 

                                                   Beste leden, 
Verleden jaar hebben wij aan u het verzoek gedaan om de nieuwsbrief zoveel 
mogelijk per mail te ontvangen om de kantoorkosten omlaag te krijgen. 
Bij de laatste jaarvergadering in januari zijn de kantoorkosten nogmaals in kaart 
gebracht omdat deze nog hoog zijn. Dit komt nog steeds door de drukkosten van de 
nieuwsbrief. Tijdens deze vergadering kwam het voorstel naar voren dat diegenen 
die de brief nog per post ontvangen dan extra contributie gaan betalen. Dit voorstel 
is door de aanwezige leden goed gekeurd. 
De contributie gaat zijn voor leden die nieuwsbrief per post ontvangen € 31,50.              
En voor de leden die brief per mail ontvangen blijft het € 27,50. Wilt u de brief toch 
per mail willen ontvangen laat dit dan weten aan Marlies, onze penningmeester. 
Bent u boven de 85 jaar dan krijgt u de brief voor niets. 
De contributie van september tot eind december is € 12,50. 
 
Tijdens de laatste lezing van artsen zonder grenzen is er een donatie van € 200,00 
gedaan door de partners in Cultuur. Hiervoor hebben we een mooie bedankbrief 
gehad. Het geld wordt gebruikt voor schoon water.  
 
Op donderdag 17 december staat de kerstviering gepland. Hou deze namiddag / 
avond nog even vrij in je agenda. We gaan proberen hier wel iets leuks van maken 
binnen of buiten! 
 
Met vriendelijke groeten,  Het bestuur. 
 

WANDELING   ‘DE STER VAN WOUW, 
ZONDAGMORGEN  8 NOVEMBER 

De naam zegt het al. Het is een leuke wandeling rond Wouw in de vorm van een 
ster. De wandeling is ongeveer 14 k.m. Geadviseerd wordt om drinken mee te 
nemen omdat de horeca nu wisselende openingstijden hebben of nog gesloten zijn. 
Vertrek:  9.30 bij De Kloek. 
Kosten:  € 2,00 voor het vervoer.  Eventueel koffie onderweg voor eigen rekening. 
Opgeven en betalen in een gesloten envelop voorzien van naam, telefoonnummer 
of e-mailadres bij Marie-José, Elly of Conny tot 5 november 

 
 

TANGLE TIME                                                                          
Organiseert volgende Zentangle tekenavonden in M.F.C. De Kloek                                                                            

- dinsdag 10 november                                       - dinsdag 24 november 
Elke dag kan er gekozen worden uit 2 verschillende tijdstippen. Van 10.00u tot 12.00u, 
voor degene die s ’avonds niet graag de deur meer uitgaan  en van 19.00u tot 21.30u.                                                                   



Opgeven per mail verplicht, aangezien ik een maximum van 12 personen kan hebben 
per tijdsblok. Voor opgeven en / of informatie stuur een mailtje aan Gitta van 
Rooijvanrooij-peeters@home.nl 
Voorjaar 2021 start ik weer nieuwe workshops op. Hou de nieuwsbrieven in de gaten 

   

TENTOONSTELLING JAN KRUIS IN HET NEDERLANDS DRUKKERIJ 
MUSEUM TE ETTEN-LEUR 

VRIJDAGMIDDAG 20 NOVEMBER 
Jan Kruis (8 juni 1933 – 19 januari 2017) is bij “het grote publiek” vooral bekend om zijn 
familiestrip “Jan, Jans en de kinderen”, die sinds 1970 wekelijks in het 
damesblad Libelle verschijnt. Hij is bij de stripliefhebber ook bekend om “Gregor” in 
het tijdschrift Kuifje en voor zijn versie van de “Sjors en Sjimmie” stripverhalen in het 
tijdschrift Sjors. Naast zijn bekende strippagina was Jan erg actief en productief als 
reclamekunstenaar, illustrator en schilder.                                                                     
Meer dan alleen strips  Voor Libelle maakte Jan Kruis naast illustraties voor 
tekstverhalen verschillende portretten voor de serie “Dubbelportretten” van 
Jojanneke Claassen. De serie omvatte portretten van Nederlandse beroemdheden, 
zoals Simon Carmiggelt, Mies Bouwman, Willem Duys, Albert Mol, Toon Hermans en 
Majoor Bosshardt. Als afsluiting van deze succesvolle serie schilderde Jan een 
immens groot portret van de koninklijke familie. Dat is sinds 1978 te zien in het 
stadhuis van Ameland. Na zijn pensionering in 1999 werd Jan Kruis ambassadeur voor 
de Leprastichting, waarvoor hij in 2001 en 2004 twee speciale stripalbums maakte. 
Daarnaast maakte hij ook een prachtig geïllustreerde bewerking van de Multatuli-
roman Woutertje Pieterse. Deze illustraties kwamen in 2007 en 2010 in twee 
grootformaatboeken. In 2010 was hij betrokken bij de lancering van het online 
stripblad Kwynk. Kwynk bevatte een selectie van oud Olidin-werk en Jans nieuwe 
strip “Kwynk en zijn zusje Annabel”, die een sterke gelijkenis vertoonde met “Jan, 
Jans en de kinderen”. Jan Kruis overleed op 19 januari 2017 op 83-jarige leeftijd in zijn 
woonplaats Mantinge.                          Vertrek: 13.00 bij De Kloek 
Kosten: € 10.00  entree en vervoer.  Koffie voor eigen rekening. 
Opgeven en betalen in een gesloten envelop voorzien van naam, telefoonnummer 
of e-mail bij Elly, Conny of Nettie tot 10 november.   

  

WORKSHOP KERSTBOOM VAN BOOMSCHORS 
MAANDAG 7 OF DINSDAG 8 DECEMBER 13.00  OF  19.30 

Een kerstboom die geen naalden verliest. Het bestaat! Deze boomschors kerstboom 
is een gezellige toevoeging aan je kerstinterieur. Hoogte ongeveer 50 cm. 
Zelf meebrengen: lijmpistool met zeker 12 lijmpatronen. Wij zorgen voor het boompje, 
de standaard, de verf, het boomschors en koffie met iets lekkers! 
Locatie:  Nettie van Aert,  Bredestraat2, 4635 RK Huijbergen. 
Kosten:  € 35,00. 
Opgeven en betalen in een gesloten envelop voorzien van naam, adres of e-mail bij 
Marie-José, Elly of Conny tot 27 november. 

                                                                                                                                                                            
DECEMBER 

 7 en 8 december  workshop kerstboom van boomschors.  
17 december  ‘ kerstviering ‘. 
29 december   frisse neus halen met een wandeling in Visdonck. 

mailto:Rooijvanrooij-peeters@home.nl


HEEFT U AL AANGEGEVEN OF U DE NIEUWSBRIEF PER MAIL WILT 
ZONIET KRIJGT U NOGMAALS DE GELEGENHEID. 
Inleveren bij Marlies Hollandse weg 19 of mailen naar  ruudlinders@home.nl 
 
Ik wil graag de nieuwsbrief: 

Per mail: Naam ___________________________________________________________________ 

E- mail____________________________________________________________________________ 

 

Ik wil graag de nieuwsbrief per post blijven ontvangen 

Naam____________________________________________________________________________ 

Adres____________________________________________________________________________ 

 
WANDELING   ‘DE STER VAN WOUW, 

ZONDAGMORGEN  8 NOVEMBER 
 
NAAM ____________________________________________________________________ 
 
TELEFOON OF E-MAIL_______________________________________________________ 
 
IK WIL WEL NAAR WOUW RIJDEN                         JA               NEE 
 
 
 

TENTOONSTELLING JAN KRUIS  
VRIJDAGMIDDAG 20 NOVEMBER 

 
NAAM___________________________________________________________________________ 
 
TELEFOONNR OF E-MAIL___________________________________________________________ 
 
IK WIL WEL NAAR ETTEN-LEUR RIJDEN                   JA                 NEE 
 

 
WORKSHOP KERSTBOOM VAN BOOMSCHORS 

MAANDAG 7 OF DINSDAG 8 DECEMBER  13.00  OF  19.30 
 
NAAM_____________________________________________________________________ 
 
TELEFOONNR OF E-MAIL____________________________________________________ 
MAANDAG  7 OKTOBER                 13.00           19.30 
 
DINSDAG   8  OKTOBER                   13.00           19.30 

mailto:ruudlinders@home.nl

