
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugblik 
“ Op de motor door Afrika” 

Vrijdagmiddag 9 november mochten wij de heer Benno Graas en zijn vrouw Tehcla bij ons 

verwelkomen. Benno deed verslag van hun reis per motorfiets door Afrika. 

Na allebei hun baan te hebben opgezegd vertrok het stel met volle bepakking per schip naar Kaapstad 

in het zuiden van Afrika. Daar aangekomen begon het echte avontuur. Met z’n tweetjes op een oude 

motorfiets vanuit het zuiden naar Noord-Afrika .In totaal hebben ze zo’n 43.000 kilometer in ruim 

een jaar afgelegd. Het stel heeft daarbij mooie avonturen beleefd en Menno wist dit met de nodige 

humor en enthousiasme te vertellen. Het eerste contact met de verschillende stammen liep vaak via 

de kinderen die heel nieuwsgierig waren en als eersten tevoorschijn kwamen. 

We kregen prachtige beelden te zien van de mooie wisselende natuur en de dieren die er leven. Het 

stel werd overmand door de stilte om hen heen en de geluiden die bij deze wildernis horen. Benno 

vertelde dat de olifanten ’s nachts heel dichtbij kwamen maar dat je hen eigenlijk niet hoorde. Een 

torretje daarentegen maakte veel meer geluid als het dichterbij kwam. 

Heel bijzonder was wel het kwikstaartje dat zich gedurende de reis voortdurend liet zien. Op de 

meest onverwachte momenten verscheen het beestje en toen ze uiteindelijk weer thuis waren kwam 

er weer een op hun pad. Toch een soort beschermengeltje geweest? 

Het mooiste vonden Benno en Tehcla de rust die over je komt waardoor je gevoel meer de ruimte 

krijgt en je andere zaken ervaart dan in de drukke westerse wereld. 

Een bijzonder verhaal door twee bijzondere mensen verteld. 

. 
 

 

Kerstfeest! 

Donderdag 20 december 2018. 
Voor hen die zich voor de Kerstmaaltijd hebben opgegeven gaan de deuren van de Ridder open om 

17.45 uur en zal de maaltijd om 18.15 uur beginnen! 

Om 19.45 uur zal dan de koffie worden geserveerd voor ALLE leden.  

Om 20.00 uur begint dan onze Kerstavond met het duo “ Zang en Snaar!”  

We denken dat de avond rond 22.15 uur zal zijn afgelopen. Tot dan! 

 

 

Mededelingen 
Op maandag 17 december gaat een groep dames een kerststuk maken bij Lies en Sylvia Hart 

van Casa Flores. Het wordt vast weer erg gezellig en het resultaat prachtig. Bedankt alvast 

Lies en Sylvia! Jullie weten elk jaar weer met iets verrassends te komen. 

Op onze avond in oktober hebben we drie leden in het zonnetje gezet omdat zij jubileerden. 

Maar eigenlijk hadden er vier dames moeten zitten. Jenny Steenhart jubileerde nl ook. Zij is 

inmiddels 25 jaar lid van onze vereniging. Jenny was uitgenodigd maar helaas die avond 

verhinderd. Ze heeft een bloemetje thuis bezorgd gekregen en een bedankje daarvoor naar 

het bestuur gestuurd. We hopen haar snel weer eens te mogen begroeten! 

voorzitter:Tine Weernink-Wortel 
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Er staat weer een nieuw jaar voor de deur: 2019. Dus gaan we ook weer voor een jaar 

contributie betalen! Die bedraagt €52,50 p.p. Den Haag vangt daarvan €17,65; de Provincie 

€7,55. Voor onze afdeling blijft er dan €27,30 over p.p.  

Wilt u NA 1 JANUARI 2019 uw betaling regelen ? U kunt uw €52.50 overmaken op  

NL22 RABO 0329 7015 92  o.v.v. “contributie VvNu Berkhout/Bobeldijk”.  

Alvast onze dank daarvoor!  

Door organisatorische problemen in Den Haag is er ook dit jaar geen automatische incasso. Het 

is onduidelijk wanneer dit wel het geval zal zijn. We houden u op de hoogte. 

 

Oproep 
Het Bestuur van onze VvNu Berkhout/Bobeldijk is op zoek naar een enthousiaste dame die voor ons 

de website zou willen beheren. U hoeft daarvoor niet alle vergaderingen van het bestuur bij te wonen 

en kunt het gewoon thuis, aan de keukentafel regelen. Een van de bestuursleden voorziet u dan van de 

benodigde informatie.  

    Wie lijkt dat leuk? Wie heeft daar zin in? 

Laat het ons dan even weten, misschien al op onze Kerstbijeenkomst? We zijn benieuwd! 

 
Als we alle festiviteiten van 2018 hebben gehad openen we in januari 2019 het nieuwe jaar op  

vrijdagmiddag 11 januari 
met een leuk en bijzonder verhaal van Ellen Ruijter over: 

“Scherven brengen geluk!” 

De lezing gaat over Noord-Hollandse bodemmonsters uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Gevonden en 

opgegraven en verzameld in de jaren ‘60 door de oom van Ellen. Hij was tuinder in de “Eilandspolder” 

en hij kreeg dagelijks voldoening met werken in de natuur en door het contact met de aarde. Hij 

koesterde zijn scherven en bewaarde ze allemaal. Met het verstrijken 

van de tijd schoven de scherven door naar de volgende generatie. 

Deze momenten zijn altijd heel belangrijk, er wordt dan beslist hoe 

men met historisch materiaal verder gaat. Ellen ontfermde zich over 

de “Scherfenis” met een gevoel dat het wel goed kwam met deze 

schatten. Ze streefde er niet naar om te gaan restaureren maar ze 

zocht naar andere vormen. 

Op de lezing van vrijdagmiddag 11 januari 2019 zal ze hier meer over 

vertellen en ook dia’s vertonen. Natuurlijk krijgen wij ook de kans om 

de verschillende bodemvondsten te zien, te voelen en te vergelijken. 

Onze zaal is om 13.30 uur open. Ellen zal om 14.00 uur met haar lezing beginnen.  

Het Bestuur hoopt u dan allemaal te kunnen begroeten om samen de nieuwe start te maken in 2019! 
 

 
 

“Als je eenzaam bent, wensen wij je liefde! 

Als je je down voelt, wensen wij je vreugde! 

Als je bezorgd bent, wensen wij je vrede! 

Als je je leeg voelt, wensen wij je hoop!” 

 

Het Bestuur van de VvNu wenst u allemaal  

heel sfeervolle feestdagen en een gezond 2019!  

 
Tot donderdag 20 december a.s. 


