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Beste mensen,

De rijp ligt op het gras maar de zon komt er aan, krijgt ook al meer kracht. Heerlijk de
eerste lentekriebels! Dat brengt mij op de temperatuur in de Samenvaart. Die was de 
afgelopen keren aan de koele kant. We hebben dit besproken en er is (vermoedelijk) 
een oplossing gevonden. We gaan ervan uit dat het voortaan aangenaam warm blijft. 
Voor de zekerheid raden we u toch aan om een sjaal of i.d. mee te nemen. Het heeft 
onze aandacht en we doen ons best!

Het landelijk voedselplatform

Voor ons ligt de bijeenkomst van 14 februari met als thema het landelijk 
voedselplatform gezien vanuit de vraag:wat is voor jou goed voedsel?

Een boerin verteld haar verhaal uit de praktijk, we doen een pub quiz of discussiëren 
over onderwerpen als ‘Eerlijke voeding voor eerlijke prijzen’, Voedsel van ver of 
dichtbij’. ‘De schijf van 5 anno 2022’ en ‘Voedsel en duurzaamheid’.
Het belooft een interessante middag te worden!

Spelletjesmiddag 

Op 8 maart 2023, aanvang 13.30 uur in de Samenvaart, opgeven voor 27 februari.

Op 8 maart organiseren we een spelletjesmiddag met klaverjassen en het Keezspel. 
We beginnen om 13.30 uur. We strijden om de eeuwige roem! De kosten bedragen € 
2,50 voor koffie en thee. Voor een frisje en knabbeltje wordt gezorgd. In de bijlage 
een brief met informatie, is u toegestuurd. U kunt zich ook op onze bijeenkomst van 
14 februari opgeven. Kortom, het belooft een gezellige middag te worden!

Jaarvergadering 2023

Op de jaarvergadering waren 47 mensen. Het verslag vindt u in de bijlagen.
Op deze middag heeft zich Carolien Kroeke gemeld als nieuw bestuurslid. Samen met 
Imma Houtenbos komen ze het bestuur versterken. Welkom!! We zijn heel blij met 
jullie.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Marijke Looijesteijn, voorzitter
Tonny Berbée, penningmeester
Joke Berbée, secretaris
Adri de Kramer, lid
Ria van Stein, lid
Bea Berbée, lid
Imma Houtenbos, lid
Carolien Kroeke, lid

Eind april verlaten Marijke Looijesteijn en Bea Berbée het bestuur.

De verschillende activiteiten commissies vertelden over hun bijeenkomsten van het 
afgelopen jaar. U kunt alles nog even nalezen, de verslagen vindt u in de bijlagen.



De Culturele Commissie wisselde van commissieleden. Truus van der Kwaak en Hennie
Veul zijn de nieuwe commissieleden. In de bijlage een mail van hen.

Het verslag over het bezoek van de burgemeester alsmede foto’s van deze middag 
vindt u op onze site.

Truus van der Kwaak stelde de vraag of er een mogelijkheid bestond om meer 
bijeenkomsten in de middag te houden. We houden het voorlopig op de huidige 
samenstelling van 4x in de middag en 4x in de avond. Dit ook gezien het aantal 
andere verplichtingen en oppasmiddagen die nu ingepland zijn bij onze leden.
Het houdt onze aandacht.

Bijlagen
•Spelletjesmiddag 8 maart;
•Culturele commissie;
•Verslag Jaarvergadering;
•Verslag activiteitencommissies.

We hopen u allen te verwelkomen op 14 februari 2023, aanvang 13.45 uur met een 
inspirerende middag over ons voedsel!

Groeten, Joke Berbée,
Secr. Vrouwen van Nu Anna Paulowna


