
 
  
Jaaroverzicht van 2021: 
Het jaar 2021 is voorbij. Snel voor mijn gevoel. Achteraf kun je 
maar moeilijk terughalen wat er zoal is gepasseerd. Tot augustus 
aan toe zijn de avonden niet door gegaan. Om toch contact te 
blijven houden schreven een aantal dames hun wel-en-wee op, wat 
daarna weer gedeeld werd met alle andere leden. Iedereen die 
geen nee kon zeggen kwam aan de beurt. In augustus kwam daar 
een einde aan. Geen nieuwe input meer, dus toen was het klaar. 
We hebben er een mooi “Covidboek” aan over gehouden. Dank je 
wel dames! 
De maandelijkse nieuwsbrief kwam, in de zomermaanden, gewoon in de virtuele brievenbus bij 
u binnen. Normaal gesproken zou u daarvan verstoken blijven. 
We deden ook af en toe een oproep aan u zoals b.v.: wie maakt de mooiste lente- of 

winterfoto. De winnaressen van die oproep waren Tine Krijnen, met 
een foto van haarzelf op het ijs en Marja de Koning die haar 
kleindochters vereeuwigde bij de potlammetjes. Beide dames 
kregen een heerlijke chocoladereep van Toni Chocolonely. 
Ons nieuwe bestuurslid, Renie Lindenkamp, verraste alle leden met 
een prachtig verhaal over haar reizen naar Vietnam. Reacties 
daarop zorgden er voor dat ze nu, komende donderdag 10 februari, 
een presentatie gaat houden over die reizen naar Vietnam, aan de 
hand van een Power-Point presentatie met nog meer foto’s dan die 

u al gezien heeft. 
Met Pasen kwam er een boeketje tulpen uw kant op en ook het Provinciale bestuur bezorgde u 
een attentie: een opschrijfboekje met een pen. Altijd handig! 
Onze voorzitter beleefde haar eerst virtuele bijeenkomst met het Landelijke 
Voedselplatform. Een onderwerp dat regelmatig in de nieuwsbrieven zal 
opduiken. Net als de Internationale Vrouwendag op 8 maart en de steeds 
terugkerende “ Orange the World”, het aandacht vragen voor geweld 
tegen vrouwen door een oranje (of andere kleur) kaars voor je raam te 
zetten. 
Voor onze filmliefhebbers was er o.a. gelukkig nog Netflix om eens lekker 
te kijken naar een mooie film, want de bioscopen waren maar enkele 
momenten open. 
Wandelen werd voornamelijk gedaan met de buurvrouw en/of een 
vriendin. Een gezamenlijke wandeltocht met meerdere dames zat er nog even niet in. 
Ging er dit jaar nog wel iets door? 
Jazeker! 
In augustus ging het bestuur naar de Bierderij in Monnickendam om daar de andere besturen 
van de regio te ontmoeten. Allemaal op gepaste afstand en denk erom: Blijven zitten! Toch 
werd dat een hele gezellige middag. Alle aanwezigen vonden het blijkbaar heerlijk weer eens 
iets te kunnen ondernemen en met andere dames contact te hebben. 



In Hensbroek werd eind september een workshop gegeven over o.a. het overzetten van foto’s 
op stof. Een ontzettende leuke techniek. Drie van onze dames hebben daar aan meegedaan. 
Omdat onze zaal in de Ridder te klein was voor onze eerste echte bijeenkomst in september 
waren we overgestapt naar het Cultureel Centrum, de Berkhouterkerk. Doel van de avond was 
elkaar weer even te zien en te spreken. Zo’n 20 dames hebben van die gelegenheid gebruik 

gemaakt. Ook de maand daarop gingen we “naar de kerk”. Onze 
spreker was toen Dhr. Oud, zijn onderwerp: “Sinterklaastradities”. 
Het betoog werd ondersteund door een Power-Point presentatie en 
was ontzettend leuk. Met een kwis werd onze kennis over het hoe en 
waarom van het Sinterklaasfeest spelenderwijs getest. Dat er hiaten 
in onze kennis zaten werd toen wel duidelijk. 
Met veel goede moed leven we naar onze avond in november toe! Daar 

stond een avond met mevr. Ina Eilander op het programma. Ook konden we weer gebruik 
maken van “onze” zaal in de Ridder. Maar de avond liep toch iets anders. Er zaten al dames in 
de zaal en de attributen van mevr. Eilander stonden al uitgestald op tafels toen bleek dat zij 
niet kon voldoen aan de gestelde voorwaarden betreffende Covid. Dat was een tegenvaller! Er 
zat voor haar niets anders op dan alles weer in te pakken en huiswaarts te keren. Ons publiek 
is na de koffie toen ook maar weer naar huis gegaan. Jammer, een verloren avond! 
Nou, dan maar op naar een spetterend einde van het jaar, onze Kerstviering! Maar niets blijkt 
minder waar. De kerstviering gaat naar volgend jaar, jammer genoeg. De lockdown maakte het 
nu niet mogelijk. Dus moeten we volstaan met het rondbrengen van een 
envelop met daarin een door het bestuur gemaakte kerstkaart, een mooi 
gedicht en een woordje van de voorzitter en de nieuwe flyer voor 2022 
met daarop het programma voor dat jaar. Geen kerstpresentje erbij. Het 
bestuur leek het een goed idee, het op die manier uitgespaarde geld, in de 
pot voor het jubileumuitje te stoppen.  
Het feestje dat Alex en Elleke, de uitbaters van de Ridder, in gedachten 
hadden viel ook in het water. Een individuele groet kon wel maar was niet waar ze op gehoopt 
hadden. Maud en Matthias gaan het van hen overnemen in het nieuwe jaar! 

2021 is oud, 
moe en versleten. 

Er blijft wel iets hangen, 
veel wordt vergeten. 

Een nieuw jaar geboren, 
de blik is naar voren. 

Achterom kijken 
heeft weinig zin. 

Het jaar is weer fris, 
een nieuw begin. 

Een knallend vuurwerk 
wordt er ontstoken, 
we gaan minder eten, 

we stoppen met roken. Door H. Cieremans. 

Dat komt wel vast goed! Toch zat bingo spelen zat er voor ons in januari 2022 nog niet in. 
Snel vergeten maar weer en op naar februari! In onze eigen zaaltje gaan we er een heel 

gezellige avond van maken, als start voor een heel mooi jaar! Doet u mee? Tot dan! 



Ook de twee tuinclubs hebben teruggekeken naar hun activiteiten in 2021. Hieronder vindt u 
hun bevindingen. 

Tuinclub Sub Rosa jaarverslag 2021. 
Wij hebben dit jaar veel aan communicatie gedaan via mail. Hieronder een kleine bloemlezing 
daarvan. 
4 maart 2021: 
Het is alweer een tijd geleden dat we contact hebben  gehad, dus hier even een berichtje. 
Afgelopen jaar hadden we een pracht programma maar dat kon niet door gaan helaas. Nog wel 
een paar keer in kleine groepjes bij elkaar wezen kijken, dat was leuk, bedankt Tine. 
We zijn ook nog erg verwend door Cecil en Tinie. Meiden bedankt, kijk er met genoegen naar. 
Buiten begint alles al uit te lopen. Ga er heerlijk van genieten en voor de rest maar gewoon 
afwachten. We hopen dat we snel aan de beurt zijn voor het vaccin, dus nog wat geduld 
hebben! 
Even schrikken, Ria is opgenomen geweest in Amsterdam. 
Is nu gelukkig weer thuis. Sterkte van ons allemaal en af en toe lekker even wandelen . 
Voor Cecil breekt een moeilijke tijd aan. 
Krijgt nu een elektrische rolstoel en heeft nu ook een spraakcomputer. 
Dus een mailtje of kaartje sturen is best leuk. ( Helaas is Cecile zondag 30 januari 2022 
overleden) 
11 maart 2021: 
Ineke bedankt voor het maken van het jaarverslag van Sub Rosa. 
Wat gaat de tijd snel. Het is afwachten wanneer iedereen gevaccineerd is. Daarna gaan wij 
echt weer eens op pad. 
Misschien nog niet met zijn elven (inmiddels zijn Corrie Blom en Marianne van der Neut uit 
onze groep getreden), maar toch met een paar. Misschien nog niet zo ver weg, maar toch 
zeker in de buurt. Lekker op de fiets in de buitenlucht. Duidelijk is dat door het virus en al 
zijn beperkingen, je wel meer gaat zien, wat er wel kan en wat er wel is. Blijf de moed erin 
houden en maak leuke foto’s of schrijf mooie momenten op en deel dat eventueel met elkaar. 
14 juni 2021:   
Het was lange tijd stil om ons heen, allemaal de tweede prik ontvangen !!! 
De tuinen zijn hier en daar heel mooi, nodig iemand uit en ga samen op pad. Met mij gaat het 
goed maar moet ik even de pas op de plaats maken. 
Stel voor om in augustus weer eens samen te komen. 
16 juni 2021: 
Fijn om dit bericht te lezen. 
De planten en bloemen schieten de grond uit! De 3 weken achterstand daar zie je bijna niets 
meer van. Door de droogte zijn de bloemen wel eerder op, dus geniet van wat je ruikt en ziet. 
Het niet rond kunnen dwalen in een grote tuin, duurde voor mij erg lang. Ik heb als uitlaatklep 
een abonnementje genomen op een tuinblad: “Onze eigen tuin!” Leuk informatief blad. Laten 
wij elkaars tuin weer eens bewonderen. Kom gerust even aan. Als wij er niet zijn, dan kun je 
de tuin achter gewoon bekijken door het hekje te openen. De alliums komen uit ons dorp. 

 
  



29 juli 2021: enkele van ons gingen naar de open dag van Elly’s Tuin Keramiek in Noord 
Scharwoude. 

 
  
12 augustus 2021: Toch samen gekomen! In de tuin bij Irma. Een kleine impressie. 
Wat een heerlijke tuin en het weer was ook geweldig. 
De tuin zag er heel goed uit, heerlijk een rondje kunnen doen. Het was voor het eerst sinds 1 
½ jaar dat onze groep weer bijeen kwam. We zijn nog steeds in de ban van het virus. Helaas 
zonder Ineke en Cecile. Het was fijn om elkaar gezien en gesproken te hebben. 
Dicky had voor de liefhebber nog een stekje meegenomen, dit maal van een mooie bijzondere 
serreplant; *Mother of Thousand. Irma heeft ons verwend. 
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Op 7 september hebben wij ons lid en oprichtster van onze tuinclub Sub Rosa Dicky Moerman 
moeten verliezen. 
  
Het was de bedoeling om ons etentje van ons 20 jarig bestaan (vorig jaar) te vieren met een 
warme lunch bij Stam in Wognum op 12 november. Helaas hebben wij ook dit weer moeten 
afblazen want even daarvoor werd de 1,5 meter weer van kracht. 
16 December 2021: 
Samen hebben we een bloemstuk en een kaars gebracht naar het graf van Dicky. 

 
  
Ook het jaar 2021 is weer voorbij! Tine Weernink 29 januari 2022. 

Terugblik op het jaar 2021 van “de “Tuinvrouwen”. 
“de Tuinvrouwen”, bestaande uit Waltraud van der Woude, Trudy Rus en Lucia Spitteler, onze 
tweede tuinclub, hebben ook enkele tuinen bezocht. Allereerst brachten ze een bezoek aan 
de tuin van Trudy Rus zelf in Berkhout. Trudy heeft een mooie grote tuin waarin een deel ook 
als moestuin in gebruik is. Alle drie de dames houden van het uitruilen van stekjes, hetgeen 
ook enthousiast zal worden toegepast. 
Verder in het jaar zijn ook deze vrouwen naar de tuin van Elly en Hans de Rijcke in Noord-
Scharwoude geweest, net als de andere tuingroep. Een prachtige tuin met heel veel keramiek, 
dat ook te koop was. Zoals vogels op een tak of keramische bloemen! 
Ongetwijfeld gaan beide tuingroepen in het komende jaar, als het virus het toelaat, weer heel 
veel mooie tuinen bezichtigen.  
  
 

Jaarverslag van de leeskring Berkbobel 2021: 
Na een teleurstellend 2020 waarin we de gelezen boeken niet kunnen bespreken met elkaar, is 
het in 2021 meerdere keren gelukt. 
De leeskring bepaalt zelf wat voor boeken we willen lezen. Dit varieert van Fictie, non-fictie, 
thrillers, romans en biografieën van schrijvers of schrijfsters. 



We zijn een enthousiaste groep en samen lezen is leuk. Bij het bespreken, komen er 
verschillende inzichten en meningen over een boek. Een ieder neemt ook zijn eigen ervaringen 
en ideeën erin mee. Er ontstaan leuke discussies, waar we van elkaar kunnen leren en soms tot 
nieuwe inzichten komen. 
In 2021 hebben wij gelezen: 
De verborgen bron van Hella Haasse. 
De winter Voorbij van Issabel Allende. 
Liefde in Pangea van Tessa de Loo. 
Licht in de Tunnel van Marc de Hond*. 
Ik mis mezelf van Lisa Genova*. 
Achter het Gordijn van Abdolah Kader*. 
Van het Westelijk front geen nieuws van  Erich Maria 
Remarque. 
Fresia’s voor Mw. Brak van Jannetje Koelewijn*. 
  
Boeken met * hebben wij besproken in de periode juli tot oktober, ons laatste boek is in 
kleinere kring gedaan, omdat we maar 2 mensen thuis mochten ontvangen. 
  
Het zijn altijd gezellige bijeenkomsten en we hopen, dat we in het komende jaar weer meer 
boeken samen kunnen bespreken. 
  
Namens de leden van de leeskring BerkBobel, januari 2022. 
Trudy Rus 

   


