
NIEUWSBRIEF 
   VvNu Berkhout/Bobeldijk/Avenhorn/Grosthuizen/Scharwoude/Oudendijk. 

Maart 2023 
voorzitter: Tine Weernink. 

Terugblik: Het Rode Kruis, onze jubilarissen en de jaarvergadering. 
Donderdagavond 9 februari zat de Ridder als vanouds weer eens vol met enthousiaste 
vrouwen van de Vrouwen van Nu. Wat een opkomst! Maar terecht, want het beloofde een zeer 
interessante en afwisselende avond te worden. 
Allereerst kwam Martin Pennekamp van het Rode Kruis ons vertellen over “Veiligheid” in de 
breedste zin van het woord. Hoe gaan we om met onverwachte situaties, weten we dan hoe te 
handelen? 
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. Wij kregen veel van deze situaties voorgeschoteld in een leerzame 
BINGO. Met dit bingo-spel waren ook nog leuke prijsjes te winnen! Aangezien het Rode Kruis 
deze avond belangeloos organiseerde, zijn we na afloop met de pet rondgegaan. 
Na de pauze stonden onze jubilarissen in het zonnetje. 
Anneke Huisman 40 jaar lid, Jenny Veld 55 jaar lid en Gerianne 
Helder 50 jaar lid! De dames kregen luid applaus en een mooie 
bos bloemen en cadeaubon. Gerianne blikte terug op haar 
leerzame jaren bij de club waarbij zij ook meerdere jaren in 
het bestuur heeft gezeten. Tot slot was er ruimte voor de 
jaarvergadering waarin het afgelopen jaar werd geëvalueerd, 
het financiële jaarverslag werd goedgekeurd en de plannen voor 
het komende jaar kenbaar gemaakt. Er zijn veel subgroepen 
opgericht waaronder een wandelgroep, fietsgroep, 
museumgroep, creatieve groep die binnenkort van start gaan. 
Door Waltraud van der Woude. 
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Onze komende avond is donderdag 9 maart 2023. Een avond die in het 
teken staat van de “Wensambulance”. Mevrouw 
Xandra Lustenhouwer komt ons vertellen wat 
deze instantie zoal doet. In het kort het 
volgende: 
 “Nog één keer de klok thuis horen tikken, de 
zee zien, of een concert bijwonen.” 
Stichting Ambulance Wens vervult de laatste 
wens van niet meer mobiele terminale patiënten. 
Dit doen zij met zeven speciaal ontworpen 



ambulances en bij elke wens gaan medisch geschoolde vrijwilligers mee. De Stichting heeft 
270 vrijwilligers en vervuld 5 à 7 wensen per dag. De wensen worden geheel kosteloos 
verzorgd. Dit jaar bestaat de Stichting 15 jaar en onlangs is de 17.000 ste wens vervuld. Voor 
het aanvragen van een wens of voor meer informatie kijk dan op www.ambulancewens.nl  
Aangezien onze avond geheel belangeloos door de mensen wordt verzorgd gaan we na afloop 
weer met de hoge hoed rond voor een vrijwillige bijdrage. Natuurlijk doet het bestuur vanuit 
de afdeling ook een duit in “het hoedje”. We denken dat het een ontroerende avond zal 
worden. Tot dan! 
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 Mededelingen/ OPROEP! 
• Onze avond 13 april, de gasten en herenavond, is een discussie avond. Maar waarover gaan 

we met elkaar discussiëren? Het bestuur wil graag weten welke onderwerpen u graag zou 
willen bespreken. Laat ons dat aub weten. Mail uw ideeën naar berkbobel@gmail.com of laat 
ons dat weten op de komende avond 9 maart. We zijn benieuwd! Alvast bedankt! 

• 8 maart: INTERNATIONALE VROUWENDAG. Waarom 8 maart? Omdat in 1908, op 8 
maart in New York, 15.000 vrouwen de straat op gingen om te demonstreren tegen de 
slechte werkomstandigheden in de textielindustrie waardoor in 1910 Clara Zetkin op een 
vrouwenconferentie opriep die datum tot Int. Vrouwendag uit te roepen. 
Dat duurde nog tot 1917. Toen was het officieel. Op deze dag wordt er 
over de hele wereld aandacht besteed aan de positie van vrouwen. Ook 
in onze omgeving. Mirjam Kaijer, winnares van de landelijke Award 
“Vrouw in de Media”, laat met haar “Voices for Women” duidelijk van 
zich horen. Gekleed in hun operatieschorten trekken de dames Hoorn in 
om aandacht en erkenning te vragen voor vrouwen met onverklaarbare 
klachten. Vaak krijgen deze vrouwen geen diagnose en daardoor geen behandeling. Dat moet 
anders!  

• Vrouwen staan ook centraal in de cursus “ Vrouwen in de kunst” die wordt gegeven in de 
bibliotheek van Stede Broec, Stationslaan 2 in Bovenkarspel op 6, 23, 30 maart en 6 april. 
Kosten: 40 euro. 
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Berichten van onze clubjes: 
• Op vrijdag 3 februari kwamen de wandelvrouwen Gudy Teunissen, Renie van Aartrijk, Trudy 

Rus, Waltraud vd Woude, Vera Pronk bij Lucia Spitteler thuis om met elkaar de wandelgroep 
op te starten. We hebben met elkaar overlegd over frequentie, afstand, dagdeel, 
startlocatie enz. Ina Jong voegt zich bij ons zodra ze iets meer tijd heeft. Op de 
jaarvergadering bleek dat Margreet Vis ontbrak dus zij is meteen toegevoegd aan de 
inmiddels gemaakte appgroep en de dataprikker. Na de kennismaking en koffie/thee hebben 
we een wandeling vanaf het Oosteinde door de oude nieuwbouw en het park gemaakt. Gudy 
neemt op vrijdagmiddag 3 maart de volgende afspraak/wandeling voor haar rekening.      
Door Lucia Spitteler 🥾 🥾  

• De bioscoopgroep, Gudy, Marja, Margreet, Ans,Willeke en Renie vA. Zijn dinsdag 14 febr. 
naar de film over Emily Brontë geweest. Ans koos voor de film “Een zee van tijd” allebei 
zeer de moeite waard. Dinsdag 7 maart is de film Emily weer te bekijken maar ook 
“Fisherman’s friends”. Er staan weer een aantal dames te trappelen om te gaan! Lijkt het u 
ook wat? Om 13.30 uur gaat de kassa open. De film begint om 14.00 uur. 

http://www.ambulancewens.nl
mailto:berkbobel@gmail.com


• Het beleggingsgroepje. De mogelijkheid om een Masterclass te volgen van DEGIRO hebben 
Renie vA en Tine W. met beide handen aangegrepen als de nieuwe uitdaging voor 2023. 
Want wanneer ga je nu beleggen en hoe werkt dat allemaal, daar is toch wel wat uitleg over 
nodig en dan nog… Het werd georganiseerd door Linda het tijdschrift en maximaal 50 
deelnemers en vol=vol. Het was een inspirerende middag met eerst het levensverhaal van 
Hanneke Onna, zij is financieel therapeut of wel “money coach”. Daarna uitleg van 2 
organisaties, DEGIRO en een broker BlackRock ( online vertegenwoordiger van effecten). 
Allemaal  vrouwen op 3 mannen na qua leeftijd tussen de 20 en 75 jaar. Deze doelgroep is 
nieuw op dit gebied, zij kunnen op deze manier onafhankelijker worden van hun partner en 
wat geld opzij leggen/investeren voor later. Bijvoorbeeld studiegeld voor kinderen, 
pensioen. Het was een hele warme (openhaard) gezellige middag. Overal branden kaarsjes en 
stonden bloemen.  Natuurlijk hebben wij wat geleerd maar wij weten nog niet genoeg, dus 
gaan wij ons verder oriënteren. Wij gingen met een gevulde maag en een goodiebag van Linda 
weer op huis aan. Door Tine. 

•De gespreksgroep gaat in maart van start. Zij bespreken, o.l.v. 
Els van der Ven over welke onderwerpen er gepraat gaat worden. 
Verder nieuws volgt. 
•De museumgroep, Josien, Renie L., Sylvia, Els, Trudy en Renie vA 
gaan woensdag 5 april naar het binnen- en buitenmuseum in 
Enkhuizen. Twee auto’s rijden daar naar toe. Josien Hooijboer 
organiseert deze keer het tripje. Het volgende museumbezoek zal 

door iemand anders van de groep worden georganiseerd. 
• Op de 1e bijeenkomst van de knutselgroep 22 feb. 2023 waren aanwezig: Margreet, Marja, 

Ineke. en Renie L. Afwezig was Ina Jong. Vergezeld van een kopje koffie en wat lekkers 
hebben we met elkaar gebrainstormd over wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. De een spuide een heleboel ideeën, de ander zat aandachtig 
te luisteren of vond alles even leuk. Kortom het was een gezellig 
ochtend, waarbij we ook nog iets hebben afgesproken!!! Onze 
eerstvolgende ochtend is op woensdag 16 maart bij Margreet Vis op 
Gouwkamp 2 in Berkhout. We gaan dan een uitvouwkaart maken. Het 
materiaal wordt verzorgd door Renie Lindenkamp. De kosten delen we 
iedere keer met elkaar. De keer daarop gaan we naar Ineke de Vries, 
waar we gaan breien met ijzer. Zij zorgt zelf voor het materiaal. Door 
Renie L. 

Denkt u, na het lezen van alle bovenstaande activiteiten: Hm, dat zou ik ook 
wel willen, neem dan contact op met de volgende dames: 
Voor de wandelgroep Gudy Teunissen, tel. 06 12 29 84 60 
Voor de bioscoopgroep Renie v. Aartrijk, tel. 06 50 25 77 94 
Voor de beleggingsgroep Tine Weernink, tel. 06 28 68 97 08 
Voor de gespreksgroep Els van der Ven, tel. 06 47 99 85 02 (Bellen na 8 maart) 
Voor de museumgroep Josien Hooijboer, tel. 06 43 22 63 69 
Voor de knutselgroep Margreet Vis, tel 06 51 72 50 25 

][][][][][][][][][][][][][][][][][ 

Voor de filmliefhebbers:  
Voor 8,- euro ( de prijs is met 0,50 cent verhoogd.) naar de bios, incl. koffie 
of thee met wat lekkers in de pauze. 



Wat is er te zien? 
•dinsdag 7 maart: “Emily” . Een film over het korte leven van Emily Brontë. Een 
Engels kostuumdrama over een jong meisje dat niet in het keurslijf van die tijd 
past en op zoek gaat naar meer vrijheid. 
          “ Fisherman’s Friends”. Danny (Mays) is een snelle jongen uit Londen 
die in Cornwall stuit op een groep shantyzangers. Als muziekmanager ziet hij wel 

commercieel brood in de tien zingende zeelieden. De vrolijke mannen zelf, 
roodwangige kroegtijgers, zijn niet zomaar te porren voor een optreden 
buiten eigen kring. Vermakelijke komedie gebaseerd op de gelijknamige 
shantygroep die in 2010 een contract tekende en met het eerste album een 
grote hit hadden. De muziek is leuk. De film was vervolgens de inspiratie voor 
een theatermusical. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 
• Dinsdag 21 maart: “Fisherman’s friends”. Zie hierboven. 
          :”The son”. De Franse theaterregisseur Florian Zeller 

overrompelde in 2020 het bioscooppubliek met zijn speelfilmdebuut “The Father”. 
Over een door dementie geplaagde oude man (Anthony Hopkins, die daarvoor een 
Oscar zou winnen), die de grip op de werkelijkheid aan het verliezen is. Een aantal 
dames hebben deze film gezien en waren er van onder de indruk. In zijn volgende 
film, “The Son” , volgt Zeller een succesvol Amerikaans gezin, dat wanhopig 
probeert hun jongvolwassen zoon zijn “zin van het leven” te doen zien. Ook weer 
een indrukwekkende film met een ernstige ondertoon. 
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 Helaas, geen nieuws van onze theatervrouw Renie Lindenkamp! 

Wist u dat………. 
• op 1 en 2 april de kassen weer open staan? Belangstelling? Kijk op www.komindekas.nl  
• wij ons als vrouwen weer duidelijk kunnen uitspreken? Inderdaad via de provinciale en 

waterschapsverkiezingen op 15 maart. Stem eens op een capabele vrouw! 
• er een kola boom staat in West-Afrika? De vruchten zien er onaantrekkelijk 

uit, knobbelige groene peulen van 15 cm lang. Er zitten rode of witte zaden in 
die wel twee keer zoveel cafeïne bevatten als de koffieboon. Ook zit er een 
snufje strychnine in. De bewoners kauwen op de zaden die, na een bitter begin, 
zoetig smaken en voor een rozig gevoel zorgen. In de 17e eeuw werd het 
poeder van de kolanoot op slavenschepen in het drinkwater gedaan om zo een 
hongergevoel te onderdrukken. Ook werden de noten als betaalmiddel ingezet. 
Nu zijn de noten op elke markt in Afrika te verkrijgen. De kolaboon is één van 
de ingrediënten van  het drankje Coca Cola. 

65465465465465465465465465465465465465465465465 

Is er nog lief of leed? Laat het ons dan weten! 
Tot 9 maart, de koffie en thee staan klaar!  Entree 5 euro en een vrijwillige bijdrage voor 
onze gastspreker!     Tot dan!! 

http://www.komindekas.nl
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