
 

VvNU Berkhout/Bobeldijk 19 februari 2021. Beste dames,  

Het jaar 2020 zit erop! Tijd om het ook officieel af te sluiten via onze jaarvergadering. Zoals u weet is 
onze afdeling verplicht om vóór de Provinciale jaarvergadering deze afde- lingsjaarvergadering te 
houden. 
Dit jaar zal dat, voor het eerst, niet kunnen plaatsvinden in de Ridder omdat de pandemie ons al een 
jaar in haar greep houdt. Daarom zal het dit jaar allemaal via de e-mail gaan. Wij doen er alles aan 
om u goed te informeren zie onze jaarstukken, welke wij u al een aantal jaren via de mail toesturen.  

Het belangrijkste zijn de financie ̈n. Daarvoor hebben wij uw goedkeuring nodig. De kascon- trole 
heeft al plaatsgevonden. Annet Peereboom en Ida de Jong hebben alles doorgenomen en 
goedgekeurd. Maar ook de leden dienen akkoord te gaan met het financie ̈le verslag. Mocht u vragen 
of opmerkingen hebben over onze financie ̈n laat het weten aan onze pen- ningmeester: 
waltraud.vander.woude@quicknet.nl  

Verder vindt u in de mail de verslagen van onze sub-clubjes en het jaarverslag. Mochten er daarover 
vragen of opmerkingen zijn dan kunt u die sturen naar het secretariaat: renie.- 
van.aartrijk.roos@gmail.com  

Ons bestuur, bestaande uit: Renie Van Aartrijk secretariaat, Waltraud Vander Woude 
penningmeester, Trudy Rus, Renie Lindenkamp, Margreet Leek, Gerda Koeman en uw voor- zitter 
Tine Weernink, staat ook in 2021 voor u klaar!  

Wij blijven u informeren en hopen dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten als het veilig is. Laat het 
ons weten als u iets met ons wil delen.  

Blijf gezond en denk om elkaar! Vriendelijke groet, Tine Weernink Wortel  

 
 

 

 

 

Beste Vrouwen van Nu uit Berkhout en Bobeldijk,  



We hebben een bizar jaar achter de rug waarin alles heel anders verlopen is dan we hadden 
bedacht. Ach, er waren wel geruchten dat er iets in China aan de hand was met een virus, 
maar dat is zo ver weg, dat komt hier vast niet. 
Onze eerste avond in 2020 is donderdagavond 9 januari en gaat heel gewoon door, niets aan 
de hand.  

Die avond gaan we “ontrommelen” o.l.v. Mascha Lapien, de Ontrommelcoach. Zij houdt van 
opruimen en heeft zich verdiept in de relatie die we met onze spullen hebben. Wat is 
eigenlijk rommel? En hoe kom je er vanaf? Vragen waar we een ant- woord op willen. Om 
19.45 uur schenken we de koffie en thee uit en om 20.00 uur begint de avond. Na aan de 
hand van beelden het een en ander te hebben verteld en vragen te  

hebben beantwoord worden de volgende tips met ons gedeeld: 
Kijk in je huis waarvan je blij wordt en doe weg wat je echt niet mooi vindt.  

Gooi spullen die stuk zijn weg of repareer ze. 
Koop alleen spullen die je echt gaat gebruiken en nodig hebt.  

Een wijze uitspraak die heel goed bij deze avond past is:  

Wie regelmatig snoeit, heeft geen dikke takken te zagen!  

Op naar februari! 
“Mijn jeugd in het Muiderslot”, was de titel van de lezing van 13 februari. Spreek- ster is 
mevrouw Liza Louwerse-Reder. Zij is in februari 1945 geboren op het Mui- derslot en hoe dat 
zo kwam vertelde ze ons, ondersteund door een mooie Power- Point presentatie. 
Haar opa, Cornelis Reder was een trambestuurder in Den Haag die op een mooie dag  

een aanrijding kreeg met de koets van de veel te hard rijdende prins Hendrik en koningin 
Wilhelmina. De koningin vond dat hij hen, door heel hard te remmen, had gered van de 
dood en ons land van een republiek. Cornelis werd geridderd en kreeg de bijnaam Reder- 
Rijder-Redder-Ridder. Omdat opa nu een belangrijk man was en ook nog eens heel handig, 
werd hij gevraagd om be- heerder te worden van het Muiderslot.  

 

De vader van Liza was toen 12 jaar en heeft deze taak later overgenomen van zijn vader. Het 
koningshuis bracht ook veel bezoekjes aan het slot, maar dat was altijd heel vroeg in de 



ochtend voordat het “gewone” volk kwam. De ouders van Liza ver- huisden toen Liza twee 
jaar was en Liza kwam nog heel haar jeugd regelmatig voor bezoek of een logeerpartij op het 
slot. Ze trouwde er en ook als juf van een basis- school heeft ze met haar leerlingen veel 
bezoekjes aan het slot gebracht.  

Het idee was dat wij, VvNu, in de loop van het jaar een uitstapje zouden gaan ma- ken naar 
het Muiderslot en Liza daar als gids zou fungeren. Daar is helaas tot nu toe nog niets van 
gekomen. Maar wie weet............ 
Na Lisa wordt onze jaarvergadering gehouden. Renie Lindenkamp geeft aan dat ze interesse 
heeft en graag mee wil draaien in het bestuur om te kijken of het iets voor haar is. Als dat zo 
blijkt te zijn dan wil ze graag toetreden en kan Gerda er uit. Het is de bedoeling dat Renie L 
de website gaat beheren. Er zal ook een Fa- cebookpagina worden aangemaakt voor onze 
afdeling en dat gaat Lucia Spitteler doen.  

Leden die allerlei hand-en-spandiensten hebben verleend krijgen een bedankje. Corona 
komt dichterbij, er zijn carnavalgangers en skiërs die zich niet heel lekker voelen en waarvan 
sommigen in het ziekenhuis worden opgenomen. 
Ondertussen is het maart.  

De Internationale Vrouwendag, waarvoor een spreekster was 
uitgenodigd gaat op het laatste moment niet door. De spreekster 
vindt het te risicovol. 
Er wordt een tweede tuinclub opgericht: “de Tuinvrouwen!” Waltraud, Trudy en Lu- cia zijn 
de eerste leden. Zij brengen een bezoek aan de Tuinendag van Mak-Blok- weer.  

Onze avond, 12 maart, is er een met Avenhorn samen. Zij bestaan nl. 75 jaar en vie- ren dat 
o.a. met een muzikale avond in Villa Groet in Avenhorn. Zangeres Janina weet de sfeer er 
wel in te brengen en we hebben een heerlijk vrolijke avond. We realiseren ons nauwelijks 
dat dit voorlopig onze laatste avond zal zijn met de VvNu. Maar dat is wel wat er gaat 
gebeuren.  

 

Nederland gaat in een “ intelligente lockdown”. Dat houdt in dat we niet met grote groepen 
bij elkaar mogen komen en we zoveel mogelijk thuis moeten blijven en an- derhalve meter 
afstand houden. 
Voor onze dames geen Michael van Beek op 9 april en ook worden er geen mezen- mandjes 
gemaakt. Wandelingen worden er in clubverband ook niet meer gemaakt. We zouden een 
crimineel leuke wandeling door Amsterdam maken en een rondje over Bickers eiland.  



Ook het balletavondje met het Zwanenmeer wordt een zwanenzang. 
Michael van Beek, de spreker voor april hopen we in het jaar dat alles weer kan te mogen 
begroeten en de mezenmandjes gaan we maken, als dat weer mogelijk is. 
Om toch een beetje contact met elkaar te houden, starten we “Ik geef de pen door aan.....” 
Tine, onze voorzitter schrijft als eerste haar verhaal. Ondertussen zijn al heel wat leden aan 
de beurt geweest en we gaan nog steeds door. 
 

De zomer breekt aan. We kunnen nog steeds wel iets. Naar het museum gaan b.v. Wel van 
tevoren een tijd vastleggen. Ook wordt er veel gewandeld. Niet in groepjes maar individueel 
of in tweetallen. Naar de bioscoop kan ook nog, mits vooraf be- sproken. 
Iedereen probeert zo creatief mogelijk te zijn, ook de VvNu zoeken naar mogelijkheden iets 
voor hun leden te betekenen. Als het september is en de avond met Yvonne Kroon vervalt 
worden onze leden verrast met een grote 
pompoen als teken dat het bestuur zeker aan hen denkt. Den Haag doet ook een duit in het 
zakje door het mogelijk te maken elke maand een Cineartfilm thuis te bekijken. 
We glijden ongemerkt de herfst in. Het wordt oktober. 
Onze spreekster voor deze maand, Mevrouw Ina Eilander, moet worden afgezegd. Het is 
tevens de maand waarin we onze jubilarissen in het zonnetje zetten! En we hebben er dit 
jaar 10! We verdelen de jubilarissen over onze bestuursleden die in tweetallen de 
feestvarkens langs gaan met een mooie bos bloemen en een creatief bedrukt schilderijtje, 
gemaakt door Renie L. Alle jubilarissen gaan daarna op de foto en die worden in de 
nieuwsbrief gezet. Oktober is ook de maand dat er gestemd kan wor- den bij de Rabobank 
om onze kas een beetje te spekken. 
We doen een oproep om mooie herfstfoto’s in te sturen. Renie L. levert mooie pad- 

destoelenfoto’s aan. Een oproep om heerlijke herfstrecepten aan te leveren is aan 

dovemansoren gericht. Er komt niet één recept binnen. Nico Dijkshoorn heeft er wel één, 
voor een Spaanse aardappel:  

Koop een aardappel,  

Bak hem! Denk aan  

Spanje! (Grapje)  

 

 



De Soroptimistclub doet een beroep op onze leden om van 25 november tot en met 10 
december een oranje kaars voor het raam te laten branden en je daarmee soli- dair te tonen 
met de actie die geweld tegen vrouwen onder de aandacht wil bren- gen.  

Je kunt een foto maken van die kaars voor je raam en hem op Facebook laten plaatsen. Lucia 
draagt daar zorg voor. Het be- stuur maakt ook € 50,- over naar de Soroptimistclub ter on- 
dersteuning.  

November dient zich aan. De VUE verlaagt zijn prijs voor een mid- dagje film kijken naar € 5,50. De 
animo vanuit onze groep is mini- maal. We blijven liever thuis, te risicovol, ook al worden de corona 
maatregelen duidelijk aangegeven en gehandhaafd. Omdat we rich- ting Sinterklaas gaan zou in deze 
maand Dhr. Oud een lezing ver- zorgen over allerlei “Sinterklaastradities”. Helaas! We schuiven het 
een jaar door!  

Op naar de maand december: Casa Flores heeft in de winkel op anderhalve meter tafels neergezet 
om het mogelijk te maken met en- kele dames een kerststuk te maken. De resultaten waren erg 
mooi en de dames gingen zeer tevreden naar huis. Normaal gesproken is december een maand vol 
feestelijkheden en de plannen waren zo leuk! Op het jaaroverzicht staat Theater Kovacs, maar dat is 
onmogelijk. Dan maar een gezellig koffiemoment bij de Ridder, om degene die dat willen, de 
mogelijkheid te geven elkaar weer eventjes te spreken. Het zou maar een uurtje duren.......... maar 
helaas, ook dat kan door verdere beperkingen toch niet plaatsvinden. Als compensatie maken we 
verrassingstasjes met daarin een geborduurde kaart, een zakje bonbons en een kerstbal met 
borduursel. Ondanks een verbod op heel veel soorten vuurwerk, knallen we toch met veel lawaai het 
nieuwe jaar in:  

2021. 

De vaccins komen eraan. Dan zullen er ook weer meer mogelijkheden komen. We blijven dus 
optimistisch!  

 
 


