
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan al onze Vrouwen van Nu, 

 

Onze club bestaat al 85 jaar.  

Door samen onze schouders er onder te zetten maken wij onze club interessanter! 

Het jaar begon nog met zorgen om de Covid-19 varianten. Onze boosterprikken hebben er voor 

gezorgd dat wij, en met name onze mensen met minder weerstand door chronische ziekte of 

onderliggend lijden, deze zware periode hebben kunnen doorstaan. 

Gelukkig denken wij om elkaar. 

Maar het kan altijd beter, daarom houden wij contact met elkaar. Het wordt n.l. leuker als je in een 

groepje met elkaar iets onderneemt. 

Wij gaan dit nieuwe jaar starten met onze nieuwe interesse-groepjes. Hopelijk zet dat iedereen  

in beweging. Mocht blijken dat je toch ergens bij zou willen, laat het ons dan weten.  

Dit alles naar aanleiding van onze enquête in 2022. 

Veel plezier het komend jaar! 

Vriendelijke groet, jullie voorzitter Tine Weernink. 
  

P.S. Niemand kan in de toekomst kijken, maar als wij samen ervoor gaan,  

plakken wij er nog een paar jaar aan.  

Samen op weg naar de 90! 
 

 

Terugblik 
Line dance en speed daten bij De Vrouwen van Nu 

Donderdagmiddag 12 januari stond in het teken van kennismaking. Een behoorlijk aantal vrouwen 

van de opgeheven afdeling uit Avenhorn heeft zich aangesloten bij Berkhout/Bobeldijk en daarvan 

was er een groot aantal aanwezig op onze eerste gezamenlijke, maar ook eerste, bijeenkomst  

van het nieuwe jaar. 

Reden voor een toost met bubbels. 

Onze voorzitter Tine Weernink heette iedereen 

welkom en stelde de groep Line dance West-Friese 

Shuffle uit Venhuizen aan ons voor. Zij gaven die 

middag een demonstratie en leerden ons ook de 

beginpasjes van de dans. Bijna alle dames, zelfs de 

90+, gingen met de voetjes van de vloer. 

In de pauze was het onder 

het genot van een drankje en bitterbal tijd voor 

kennismaking met de aangesloten dames uit 

Avenhorn.  

Het bestuur had daarvoor een heuse speed date in 

het vizier.  
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Iedereen zocht een voor haar onbekende dame op en het kennismaken kon beginnen. Er was een 

briefje met algemene vragen gemaakt maar dat hadden de dames eigenlijk niet nodig. 

Na de pauze nog een aantal dansen van de groep en ook hier weer meedoen! 

Aan de reacties te merken was het een leuke en inspirerende middag. De sfeer zat er goed in en we 

hebben weer veel nieuwe mensen leren  

Van Waltraud van der Woude. 
 
 

De komende bijeenkomst is donderdag 9 februari  
 

 

 

 

 

 

De zaal is open vanaf 19.30 uur en de koffie/thee, af te halen bij de centrale tafel, staat klaar  

om 19.45 uur. De kosten zijn weer € 5,00. Te betalen bij binnenkomst. Een avond waarop we onze 

jubilarissen zullen huldigen en, dat kunnen we nu al zeggen, dat het voor de pauze een hele veilige 

avond gaat worden. Want we gaan deze avond luisteren naar Dhr. Martin Pennekamp, die ons van 

alles gaat vertellen over “Veiligheid” in de breedste zin van het woord. Als helper neemt hij  

Dhr. Dick Rus mee. Beiden zijn zij van het Rode Kruis. Samen gaan zij ons voorlichten over 

hoe om te gaan met onverwachte situaties. Weten we wel hoe dan te handelen? 

Dit staat in de folder van het Rode Kruis: 

 Weet wat je moet doen………… 

“ 

 

 

 

 

 

“Nederland is een veilig land, de kans op een ramp is gelukkig niet zo groot. Toch is het verstandig 

om je voor te bereiden op een eventuele noodsituatie, zoals wateroverlast of een evacuatie na een 

gasexplosie. Noodsituaties kunnen zich ook in huis voordoen. Zoals internet oplichting, brand, vallen 

en struikelen, babbeltrucs aan de deur enz. Met relatief eenvoudige maatregelen kunnen risico’s 

aanzienlijk worden teruggedrongen. Denk bijvoorbeeld aan kleine aanpassingen in de woning. Het 

Rode Kruis in West-Friesland organiseert een workshop-bingo “Goed voorbereid.” Leer in deze 

bingo hoe je bij veelvoorkomende noodsituaties moet handelen.” 

 

Verder krijgen we een aantal handige tips. Zo zorgen wij met en voor elkaar voor onze veiligheid. 

Met dit bingo-spel zijn ook nog leuke prijsjes te winnen! 

Aangezien het Rode Kruis deze avond belangeloos organiseert willen we onze dames vragen een 

kleine bijdrage in de hoge hoed te stoppen die we na afloop van de bingo rond zullen laten gaan. 

Neem dus aub uw portemonnee mee voor dit goede doel! 

Na deze spreker en de bingo is het pauze en daarna vervolgen we deze avond met onze  

 

 

 

 

 



 

Jaarvergadering 
 
 
 
 
 
 

Opening door de voorzitter. 

Mededelingen: o.a. 

Financieel verslag. 

Jaaroverzicht. 

Verslagen. 

Verkiezing nieuwe voorzitter.* 

Kennismaken nieuwe voorzitter. 

Rondvraag. 

Sluiten van de Jaarvergadering. 

 

* onze huidige voorzitter wil haar functie niet langer voortzetten. We zoeken dus een nieuwe 

voorzitter. Wanneer u denkt dat dit iets voor u is, neem dan contact op met Renie van Aartrijk, tel. 

0650257794. Bij meerdere aanmeldingen zullen de leden op de avond van de Jaarvergadering een 

keuze maken via een stemronde. Reacties graag voor 7 februari! 
 
 

FILMNIEUWS 
Voor € 7,50 een middag naar de film, inclusief koffie of thee met wat lekkers. Onze bioscoopgroep 

gaat op 14 februari van start. Als u zin heeft om ook mee te gaan is dat alleen maar extra gezellig. 

Vanaf 13.30 uur is de kassa open en om 14.00 uur begint de film. Waar kunnen we naar gaan kijken? 

 

Dinsdag 14 februari: “Emily”, Emily is een modern Brits 

kostuumdrama geïnspireerd op het mysterieuze leven van Emily 

Brontë, een van de meest beroemde en provocerende 

schrijfsters uit de geschiedenis. De film laat zien dat Emily 

haar tijd ver vooruit was. 

OF 
“Zee van tijd”, Het jonge koppel Lucas en Johanna zeilt in de 

jaren ’80 met hun zoontje Kai de wereld rond: stapelverliefd, 

onbezorgd en vol dromen en idealen. Midden op de Atlantische 

Oceaan verandert alles, wanneer de ergste nachtmerrie van de 

jonge ouders werkelijkheid wordt. Het abrupte einde van de 

reis is het begin van een innerlijke strijd. In hun wanhopige 

pogingen om overeind te blijven, drijven de twee steeds verder 

uit elkaar. Veertig jaar later ontmoeten de vroegere geliefden 

elkaar weer en blijkt dat de tijd zeker niet alle wonden heeft 

geheeld. 

 

Dinsdag 7 maart: “Emily”, zie hierboven. 

OF 
 

 



“Fisherman’s friends, one and all”. De mannen van een visserskoor uit Port 

Isaac in Cornwall hebben talloze optredens achter de rug. Hun debuutalbum 

'No Hopers, Jokers and Rogues' gaan rap over de toonbank. Maar hoe om te 

gaan met de vloek van het tweede album, met de verleidingen en valkuilen van 

het succes, om maar te zwijgen van romantische verwikkelingen? En dan is er 

nog dat aanstaande optreden op het beroemde popfestival Glastonbury, waar 

de heren zich staande moeten zien te houden tegenover wereldberoemde acts 

als Beyoncé.  

 

 

Nieuws van onze theatervrouw Renie Lindenkamp. 
  

 

 

 

 

 

Een tip voor de maand februari! 
 

U heeft er misschien van gehoord, gelezen of iets op televisie gezien. 

Afgelopen weekend was er nationaal theaterweekend, waarbij ook in het 

Park verschillende activiteiten werden georganiseerd. 

Als Parkambassadeur was ik daar ook en in een van de “fotostudios” is 

deze foto gemaakt. 
 

Op zondagmiddag 12 februari om 14.30 uur geeft Karin Bloemen een 

theaterconcert samen met Het Metropole orkest. Zij viert dat ze al  

40 jaar in het vak zit en zal ons ongetwijfeld verrassen met een scala van 

haar prachtige liedjes. 
  

Op vrijdagavond 17 februari om 20.15 uur komt het Scapino Ballet 

Rotterdam met een voorstelling, die is gebaseerd op de film “Casablanca” met Ingrid Bergman en 

Humphrey Bogart in de hoofdrollen. Het speelt zich af op een plek waar mensen, op de vlucht voor 

oorlog, wachten op een beter bestaan. 

Veel plezier in Het Park als u naar een voorstelling gaat! 

 

 
 
 
 

 er een nieuwe landelijke website is? Moet u eens op kijken!  

Gebruikersnaam: lidlandelijk, w.w.: lan9013 

 ook onze eigen website de moeite van het bekijken waard is.  

Gebruikersnaam: lidberkhoutbo, w.w. ber9988 

 het bestuur graag lief en leed van u verneemt?  

 wanneer u het bestuur iets wilt melden u dat kunt doen op berkbobel@gmail.com  

 

Het bestuur hoopt al haar leden op 9 februari te spreken! Tot dan! 
 
 

Wist u dat . . . . 

mailto:berkbobel@gmail.com

