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Terugblik
14 maart Tarotavond
Vol verwachting en in groten getale kwamen de dames de avond binnen.
Deze avond gaf Mirjam de Kleine uit Purmerend een lezing over Tarot. Tarot is een
kaartspel en stamt al uit de elfde/twaalfde eeuw en werd veel gebruikt aan het hof
waar de kaarten gebruikt werden om de nieuwsgierigheid naar de toekomst te
bevredigen.
Er zijn wel 300 verschillende Tarotspellen die altijd uit 78 kaarten bestaan.
De spellen zijn dan geïnspireerd door verschillende categorieën. BV. heksen, ufo’s,
katten etc. de kaarten hebben prachtige voorstellingen, het ene spel nog mooier,
kleurrijker en fantasievoller dan het andere.
Eigenlijk gaat het bij Tarot niet om waarzeggen maar om hetgeen er op dat moment in je leven
speelt, het geeft je een handreiking om verder te gaan. De kaart met de dood gaat niet zozeer
over de dood maar over transformatie, je neemt ergens afscheid van en moet verder met een
nieuwe situatie. Er zijn verschillende soorten leggingen, waaronder de 3 kaart legging: deze kaarten
vertellen je over het verleden, heden en toekomst. Iedereen kan met de kaarten om leren gaan en,
wanneer men er wat meer vanaf weet, elke dag een dagkaart leggen. In de pauze mocht iedereen
een of twee kaarten uit de verschillende kaartspellen, blind pakken en Mirjam las bij de meeste
gasten de kaarten welke in alle gevallen echt heel toepasselijk waren. Zelfs de meest sceptische
onder ons moest toch erkennen dat er waarheid gesproken werd.
Iedereen kon na afloop met een gerust hart en veel wijsheid en levenslessen weer op huis aan.
Door Waltraud van der Woude.

Donderdag 11 april
“gasten- en herenavond”

Een ons welbekende spreker horen we op deze avond!
Dat is Dhr. Van Dijk. U weet wel van onze avond over de cacao!

Maar nu gaat zijn vertelling over de DAM in Amsterdam.
Van een dam tot de DAM, geschiedenis van een plein.

De lezing begint met AMSTERDAM in zijn vroegste eeuwen en we zien de opeenvolgende
gedaanteveranderingen van het plein, dat we nu als de Dam kennen, het bekendste plein van
Nederland. In de 17e eeuw waren Amsterdam en de Dam zelfs het centrum van de wereld. Van een
kleine open plek met een stadhuis, vismarkt, waag en beurs tot een groot plein voor een Koninklijk
Paleis. Het uiteindelijk resultaat: een begin 20e-eeuws uiterlijk.

Mededelingen
Op dinsdag 9 april zit de voorzitter van de Vrouwen van Nu, Carla Wijers, aan tafel met
minister Ingrid van Engelshoven om met Umberto Tan, in het programma “ Nieuwscafe” te
spreken over de onlangs gehouden enquête over 85 jaar vrouwenlevens. Ook wordt de
cover van het jubileumnummer van Libelle gepresenteerd. Dit is het begin van een mooie
samenwerking tussen de Vrouwen van Nu en Libelle!
Maandag 15 april gaan 14 dames een Paasstuk maken bij Casa Flores. De avond begint om
19.00 uur. De kosten bedragen € 20,- . Graag contant te betalen op de avond zelf.

Even weg in eigen land

“HOENDERDAELL” dat klinkt u vast bekend in de oren!
Een dierenpark waar ze o.a. afgedankte leeuwen en tijgers opvangen om die weer klaar te stomen
voor een leven in een reservaat in Afrika. Dat leek het bestuur een gezellig uitje dus gaan we daar
op DINSDAG 27 AUGUSTUS naar toe.
Het adres is: Van Ewijckskade 1 in Anna Paulowna.
Kosten: €12,- entree + €5,- meerijkosten + €7,50 voor koffie en gebak.
Totaal €24,50.
Vertrek vanaf de Ridder: 09.30 uur. Terug zijn we rond 14.00 uur.
Bent u wat slechter ter been dan kan er een rolstoel worden gehuurd tegen €25,- borg.
We gaan met eigen auto’s, dus.......wie zou er willen rijden? Het is een half uurtje rijden. Graag
opgeven bij het bestuur.
U kunt zelf nog een broodje meenemen, maar mag dat niet in het restaurant genuttigd worden.
Lijkt het u leuk? Geef u dan zo spoedig mogelijk op. Uiterlijk 30 april!!!!
Het bedrag € 24,50 kunt u overmaken op rekening nr: NL22RABO0329 7015 92 t.n.v. VvNu
Berkhout/Bobeldijk, o.v.v. “Hoenderdaell”.
Mannen mogen dit keer ook mee!
Het bestuur hoopt op heel veel deelnemers voor een gezellig uitje naar Anna Paulowna!

Filmnieuws
Nieuw in onze nieuwsbrief zijn de terugblikken op films die Lucia Spitteler in de VUE heeft gezien.
Lees haar enthousiaste verhalen en ga ook eens naar de film! Hier haar eerste ervaringen:
Bioscoop Vue biedt u op dinsdagmiddagen de gelegenheid om voor slechts € 7,50 een film te zien.
In de pauze krijgt u voor die prijs er ook nog een kopje thee of koffie bij, voorzien van wat
lekkers. Er draaien dan twee films waar u uit kunt kiezen. Als u beide films wilt zien, draait de
bioscoop de keer erop de tweede film nog eens. Dat is een nieuwe opzet. Daarvoor werden er elke
dinsdagmiddag verschillende films vertoond.

Op 5 maart ben ik naar de film “Becoming Astrid” geweest. Het is het verhaal
van de levenslustige Astrid Lindgren-Ericsson, de schrijfster van Pippi Langkous
en Ronja de Roversdochter. In de film kijkt Astrid, terwijl ze haar fanmail
leest, terug op haar jeugd.
Als jong meisje loopt ze stage bij de lokale krant waar ze verliefd wordt op de
getrouwde hoofdredacteur Blomberg. Als zij zwanger wordt, laat zij haar
onwettige zoon Lasse achter bij een pleegmoeder. Met regelmaat zoekt zij hem
op in de hoop dat, als zij met Blomberg getrouwd is, haar zoontje terug kan
halen naar Vimmersby in Småland. Als Blomberg eindelijk vrij is om met haar te
trouwen, krijgt zij twijfels en slaat zijn aanzoek af. Zij gaat werken als
secretaresse en ontmoet haar echtgenoot Sture Lindgren.
Een prachtige film over een spontane durfal die als kind al verhalen vertelde aan
haar broer en haar zussen. De hoofdrollen worden gespeeld door Alba August
als Astrid en Trine Dyrholm, als de pleegmoeder.
Afgelopen dinsdag, 19 maart, heb ik de film “Colette” gezien. Deze draaide ook
al op 5 maart jl. De Franse romanschrijfster Sidonie-Gabrielle Colette. Als
twintigjarig plattelandsmeisje trouwt ze met de veel oudere Willy. Ze verhuist
naar Parijs. Hier begint ze te schrijven over haar jeugd. Haar egoïstische en
dominante man, die broodschrijvers voor zich heeft werken, merkt haar
kwaliteiten op. Hij stimuleert haar om te schrijven over haar jeugd in het
dorpje Saint Sauveur. Dit resulteert in de roman Claudine. Het boek wordt
uitgegeven onder zijn naam. Hij viert er triomfen mee. Ondanks zijn herhaalde ontrouw blijft
Clodette voor Willy schrijven tot een vriend van haar, met de bijnaam de Markies, de waarheid
raadt. Als haar man wegens geldgebrek de rechten op de Claudine-boeken verkoopt, scheidt zij van
hem en vervolgt haar literaire carrière met veel succes.
De film “Stan & Ollie”, over Stan Laurel en Oliver Hardy, draait op dinsdag 16 april. Deze film gaat
over de vriendschap van het komische duo dat in hun nadagen samen met hun echtgenotes op
toernee naar Engeland gaan. De dikke en de dunne, jeugdsentiment van het witte doek, is een
aanrader!
Ook op 16 april de film “Can you ever forgive me?” De Amerikaanse Lee Israel schrijft biografieën
van mensen als Katherine Hepburn en Estée Lauder. Als Lee in geldnood komt, begint ze met het
vervalsen van brieven van overleden acteurs en schrijvers om zo te voorzien in haar
levensonderhoud. Deze film met Melissa McCarthy en Jack Hock in de hoofdrollen heeft al diverse
prijzen gewonnen.
De inloop is vanaf 13.30 uur. Aanvang van de film is om 14.00 uur. De bioscoop is rolstoelvriendelijk.
Via internet kunt u vooraf entreebewijzen kopen www.vuecinemas.nl/vue-cinema/hoorn of bellen
naar Vue Hoorn, tel. 0229-768992. Natuurlijk zijn er op de middag ook kaartjes aan de balie te
koop.
De daarop volgende plusmiddag is dinsdag 14 mei met weer “Can you ever forgive me?” en “The
front runner.”
Tot ziens in de bios!
Lucia!
Wilt u ook wel eens iets schrijven om iets aan onze leden te laten weten? Mail uw stukje dan
naar renie.van.aartrijk.roos@gmail.com dan zet ik het in de nieuwsbrief.

Wandelnieuws

*EDO Gym uit De Goorn houdt van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 juni voor de dertiende keer de
avondwandelvierdaagse. Een deelnemer wandelt voor slechts 3 euro vier dagen de vijf of tien
kilometer. De afstanden per dag afwisselen kan ook. De wandelaars lopen elke avond een andere
route en starten tussen 18.30 en 19.00 uur vanuit sporthal de Koggenhal, aan Dwingel 4.
Inschrijven kan tot en met maandagavond 21 mei via www.edogym.nl. Daarna alleen nog maar in de
sporthal.

*Een vrij nieuwe wandeling op 11 mei: die van het Olympisch stadion naar de Johan Cruijff Arena.

Je loopt langs alle plekken die in het leven van Johan Cruijff belangrijk waren. Opgeven via “Johan
Cruijff legacy 14 km Walk”. 14 km. Voor de liefhebber!

Wist u dat . . . .
er een hele leuke fietstocht is die op een Elfstedentocht lijkt? Fiets dan mee tijdens een
ontspannen week en geniet van de hoogtepunten van de Friese elfstedentocht.
Datum: 24 juni t/m 29 juni 2019. Beknopte omschrijving: Nederland is zóóóó mooi. Dat gaan
we dit jaar weer ontdekken, nu in een geheel ander gedeelte van ons land dan wij gewend
zijn nl. in Friesland. Wij logeren in het sfeervolle 4* familiehotel Amicitia, gelegen op ca. 1
km van het stadscentrum van Sneek. Een hotel met uitstekende voorzieningen. We fietsen
naar de mooiste plaatsen met herinneringen aan de “elfstedentochten”. We worden met een
bus met fietstrailer naar Stavoren en Ossenzijl gebracht om daarna via mooie routes terug
te fietsen naar Sneek. We laten ons elke dag verrassen door iets leuks te bezoeken. Ook
staat een tocht door het nationale park De Weerribben op ons programma. Kortom een week
vol verrassende ontdekkingen! U kunt gebruik maken van een huur e-bike, u kunt ook uw
eigen fiets meenemen. Vervoer naar Friesland van personen en fiets, zullen wij in
gezamenlijk overleg regelen. Prijs: € 550,- op basis van 2 pk en halfpension.
Toeslag 1 pk € 155,- Info en opgaven bij: Rini van der Wel, tel. 0610107918
er vanaf 10 april in het klederdrachtmuseum een hele mooie tentoonstelling is van oude
schipperstruien?
U in datzelfde museum hele aparte cadeautjes kunt kopen zoals: keelknopen,
horlogekettingen en handversierde oesters?
de provinciale afdeling van Friesland op 16 april 100 jaar bestaat? Groot feest daar!
vijf vrouwenorganisaties, NVVH-Vrouwennetwerk, Vrouwen van Nu, Passage, Zonta
Nederland en NVR, met een gezamenlijke achterban van circa een miljoen vrouwen, gehoor
hebben gegeven aan de oproep van ACWW (ASS. County Women of The World) om de
regering meer bewust te maken van het probleem van de veiligheid van vrouwen en meisjes
in de vluchtelingenopvang?
er tot 14 april in de Boterhal in Hoorn de tentoonstelling is “Vrouwen in de kunst”?
de Vrouwen van Nu Beurs op 10 oktober 2019 dit jaar plaats zal vinden bij Avifauna in
Alphen a/d Rijn? De organisatie is in handen van het landelijk bureau in samenwerking met
de provinciale besturen van Noord-Holland en Zuid-Holland.

We hopen velen van u weer te mogen ontmoeten op 11 april a.s.

