
 

 

 

 

 

 

Mededelingenblad Januari 2020 

 

Beste leden, 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de avondbijeenkomst, die gehouden zal 

worden op: 

 

DONDERDAG 16 januari om 19.45 uur in “De Schelvis” te Zuid 

Scharwoude 

 
De zaal gaat open om 19.15 uur. Aanvang avond 19.45 uur. Entree is incl. 

koffie/thee. Om 19.45 uur wordt de avond door Charlotte geopend met wat 

mededelingen. Entree voor leden inclusief koffie/thee € 1,80, s.v.p. gepast 

betalen! Niet-leden zijn van harte welkom. Zij betalen € 5,00 entree inclusief 

kopje koffie/thee. In de pauze bestelt u zelf een drankje. €2,= voor 

frisdrank/vruchtensap, € 3,00 voor wijn e.d.. 
 

Deze avond komt mevrouw Nel de Groot. 

 

De quiz wordt gespeeld in een aantal rondes met verschillende categorieën. Elke 

ronde bestaat uit 10 vragen en er wordt gespeeld in teams. De quizmaster leest 

de vragen voor. Elk team noteert de antwoorden van elke ronde op aangeleverde 

antwoordbladen. Als er een fotoronde wordt gespeeld, dan krijgen de teams 
speeltijd om met elkaar te overleggen (zonder tussenkomst van de quizmaster). 

Ook bij een muziekronde kan er op deze manier gespeeld worden. 

Na enkele rondes kijkt de quizmaster de antwoorden na en wordt er een 

tussenstand gegeven. Aan het eind van de quiz wordt de score bekend gemaakt 

en worden de winnaars in het zonnetje gezet. 

 
Verslag bijeenkomst 12 december 2019.  Kerstmaaltijd en Mieke 

Aalderink door Eartha Floris. 

 

In een sfeervolle omgeving met 87 leden en 6 behulpzame mannen hebben wij 

deze Kerstviering in alle gezelligheid beleefd. Missie geslaagd!  

Hoe kwam dit tot stand?  
Vooraf gaat het bestuur in overleg, planning maken en organiseren, wie doet 

wat, waar en wanneer, met het doel om de leden in een passende ambiance een 

fijne avond te bezorgen.                                                                    

Dan begint het echte werk. Boodschappen doen en slepen met voedsel, drank en 

allerlei benodigde materialen.  

Donderdagmiddag komen Willem Schram, Luc Moll, Gerben van de Lageweg voor 

het zware werk. Tafels indelen, tafels dekken, versieren van de zaal. Dit allemaal 
onder leiding van Truus Moll. In de keuken gaan de andere dames, Marian, 

Renate, Charlotte, Erie en ikzelf aan de gang met het voorbereiden van hetgeen 

er op de etagere’s komt.  



Door een goede samenwerking met elkaar, merk je dat het Kerstgevoel begint te 

groeien. De zaal, de bar, de tafels en achtergrondmuziek helemaal in Kerstsfeer. 

“Jingle Bells Jingle Bells”. Daarna gauw even naar huis, omkleden en op tijd 

weer terug. Tot slot nog de tafels versieren met de kerststukjes van de tuinclub 

o.l.v. Ria Heere.  

En dan is het “Komt allen tezamen”. Het is altijd weer leuk om te zien hoe de 

partners van onze leden, tijdens de bediening, hun best doen om het ons zó 
plezierig mogelijk te maken. Na de Kerstmaaltijd zetten zij zich weer in om de 

tafels te ruimen en alle stoelen weer in een boog plaatsen voor het vervolg van 

de avond.  

Mieke Aalderink, kwam ons deze avond geestelijk verrijken met 4 inhoudelijke 

Kerstverhalen. De algemene boodschap van die verhalen was heel duidelijk. 

Geloof, hoop en vooral liefde en verdraagzaamheid voor elkaar.  
Laten wij dankbaar zijn. “In de mensen een welbehagen” 

Luc Moll, Willem Schram, Gerben van de Lageweg, Cees Spijker, Edo Kleinhuis, 

Peter Roet en achter de schermen Bart Schrijver en Jan Floris, dank jullie wel 

voor jullie inzet. 

Voor de foto’s van dit gezellig samenzijn zie: 

https://vrouwenvannu.nl/langedijk/kerst-met-verhalenvertelster 

 
Uitjes 

 

Het bestuur is bezig om te kijken of we de komende periode nog enkele uitjes 

kunnen organiseren. Als er leden zijn die ideeën hebben of zelf iets willen 

organiseren zijn ze altijd welkom. U kunt ons hiervoor benaderen op de avond, 

een mail sturen of bellen mag natuurlijk ook. 
 

Volgende bijeenkomst is in de Schelvis:  

Donderdag 20 februari 2020 is dan de jaarvergadering. 

 

Na de pauze zal de Stichting Stolpen Noord Holland een lezing geven over de 

stolpen in Noord Holland. Deze stichting zet zich in voor het behoud van de 
karakteristieke landelijke bouwkunst in Noord-Holland met de nadruk op de 

stolpen ten noorden van het Noordzeekanaal. 
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