
 

 

 

 

 

 

 
Terugblik 

Donderdagavond 10 maart hadden wij weer een ledenavond in 

de vertrouwde Ridder waar wij twee nieuwe dames mochten 

verwelkomen. De avond werd geopend met enkele 

huishoudelijke mededelingen door Renie van Aartrijk,  

onze voorzitster Tine Weernink moest helaas verstek laten 

gaan door ziekte. 

Deze avond werd verzorgd door de comédienne Nicole Kovacs 

die optrad als de toiletjuffrouw Marie-Louise Assendelft Lapier van Wijk. 

Deze dame wist ons met haar Amsterdamse accent en ettelijke versprekingen en humor behoorlijk 

te laten lachen. Nicole betrok het publiek voortdurend in haar dialogen en dat maakte het allemaal 

zeer persoonlijk. 

Ook werden er nog lintjes door prinses Beatrix uitgedeeld, helaas waren een aantal dames door 

omstandigheden niet aanwezig. Maar Margreet was er wel en kreeg haar lintje op de avond zelf. 

Mevrouw Bregman, ons oudste lid en tevens erelid werd door haar schoondochter Gina in het 

zonnetje gezet en Tine heeft haar lintje 

tijdens onze bestuursvergadering ontvangen. 

In de pauze gingen de aanmeldingslijsten voor 

het jubileumuitje op 18 mei en de trip naar de 

Floriade op 20 mei rond. Veel 

dames hebben zich al 

aangemeld. Na de pauze kwam 

Nicole in een strakke aerobic 

outfit op en moesten we bewegen, ook dit leverde weer genoeg hilariteit op. We 

kijken terug op een hele gezellige, ontspannen avond waar al het leed van de 

afgelopen tijd even niet aan de orde was. 

Waltraud van der Woude. 

 

 

Op 14 april mogen wij Yvonne Kroon verwelkomen 

 die ons gaat vertellen over “Krachtige Vrouwen”. 
Yvonne heeft een fascinatie voor de rol van vrouwen in de geschiedenis. 

Duizenden jaren geleden was de invloed van vrouwen op het dagelijks leven  

nl. veel groter. Zij beheerden vaak het geld, beslisten met wie er getrouwd ging 

worden en bewerkten vaak het land. Later werd de rol van de mannen groter.  

De man was vaak de held, nam de grote beslissingen, bestuurde het land of een 

fabriek o.i.d. Historici waren ook meestal mannen. Zij schreven over wat mannen 

al zo hadden gedaan. Vrouwen bleven toen redelijk onzichtbaar. Maar dat wil niet zeggen dat zij 

dan ook niets deden. Over wat die rol van die “onzichtbare vrouwen” inhoudt gaat de presentatie 

van Yvonne Kroon. 

voorzitter: Tine Weernink 
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We zijn benieuwd! De koffie en thee staan weer voor u klaar rond 19.45 uur. De avond begint om 

20.00 uur. Tot dan! 

 

 

Mededelingen 
Op onze Jaarvergadering in februari hebben we op papier afscheid genomen van ons 

bestuurslid Margreet Leek. Lijfelijk kon zij niet aanwezig zijn omdat ze Corona had. Ook 

op de avond daarna was ze er niet omdat ze toen op vakantie was. Het was onze bedoeling 

om haar toe te zingen met een toepasselijk lied. De avond met onze toiletjuffrouw vonden we zelf 

niet geschikt voor zo’n actie. Dus hebben we Margreet thuis opgezocht en haar na een heerlijk 

kopje koffie eens lekker toegezongen! We zullen je missen Margreet! Maar we komen je vast op 

onze avonden weer tegen, maar nu als toeschouwer! Bedankt voor alles!  

Op onze vaartocht 18 mei kunnen we genieten van de mooie omgeving maar ook van een 

heerlijk buffet. Als er dames onder ons zijn die dieetwensen hebben, willen die dat dan zo 

snel mogelijk aan ons doorgeven? Dat kan op onze eerstvolgende avond 14 april of via een 

belletje of mailtje naar Waltraud. Tel. 0229-541201 of waltraud.vander.woude@quicknet.nl  De 

vertrektijd is 10.15 uur vanaf de Ridder. Om 14.30 verwachten we weer terug te zijn in Berkhout. 

 

Op 20 mei gaan we definitief met een bus naar de Floriade. Waar vandaan de bus vertrekt 

en hoeveel het kost dat hoort u nog van ons. Maar denkt u er nog even aan dat U zelf voor 

een entreeticket moet zorgen. Met het nummer van uw ledenpas krijgt u korting. 

 

Grijp uw kans!  

Het is bijna Pasen! Wilt u uw huis in een gezellige Paassfeer brengen? Maak dan gebruik 

van de mogelijkheid om een prachtig Paasstuk of voorjaarsstuk te maken.  

U kunt kiezen uit de volgende data:  

Vrijdag 8 april om 19.00 uur; zaterdag 9 april om 13.30 uur; woensdag 13 april om  19.00 uur. 

De kosten zijn: € 30,-. incl. alle materialen en koffie of thee met wat lekkers! 
 

Waar? Natuurlijk bij Casa Flores! Westeinde 231 in Berkhout. Meldt u aan via de  

tel. 0229 551234 of via de mail: casaflores@hotmail.nl  Natuurlijk kunt u ook even langs de winkel 

lopen om u op te geven. 
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Voor de Filmliefhebbers: april en mei! 
Ga eens op de middag naar de bioscoop. Voor  € 7,50 incl. koffie of thee met wat lekkers.  

*) Dinsdagmiddag 19 april: “Here we are!” Een hartverwarmende tragikomedie over 

een gescheiden vijftiger die voor zijn autistische zoon moet zorgen. 

OF 

“Adieu monsieur Haffmann”. Een film over een Joodse juwelier die zijn 

winkel  noodgedwongen aan zijn medewerker over moet dragen omdat het 

oorlog is. 

 

*)  Dinsdagmiddag 10 mei: “Adieu monsieur Haffmann”, zie boven. 

OF 

 “Madres Paralelas”. Een film van de Spaanse regisseur Almodóvar.  

Over moeders en moederschap. Met een mooie rol van Penélope Cruz. Deze film 

was de openingsfilm op het Filmfestival van Venetië. Penélope werd daar voor 

haar rol onderscheiden als “Beste Actrice”! 

*)  Dinsdagmiddag 24 mei: “Madres Paralelas”, zie boven. 

OF 

“The Duke”. Een verhaal van een diefstal uit 1961. Een 60-jarige taxichauffeur steelt 

Goya’s portret uit de National Gallery in Londen. Een verbazingwekkend verhaal over 

hoe een rechtschapen man de wereld wilde veranderen en daarmee zijn zoon en zijn 

huwelijk redde. (Lucia Spitteler heeft deze film gezien en vindt het een aanrader.) 

 
 
 
 
 
 

 de commissie “Reizen van Nu” afd. Noord-Holland nieuwe mensen zoekt voor in haar 

bestuur? Zelf mee kunnen beslissen en organiseren van nieuwe reizen. Iets voor U?  

Stuur dan een mail naar paula.reizenvannu@gmail.com  

 presentatiedag “Reizen van Nu”, doorgeschoven is? Corona heeft nog teveel invloed.  

De presentatiedag wordt verplaatst naar 7 oktober 2022, 10.00 uur.  

Locatie; Rijpereilanden, Zuiddijk 2A, 1483 MA De Rijp. 

 ook het Prov. Bestuur op zoek is naar een nieuw bestuurslid?  

Interesse? Neem dan contact op met hun secretaris via de mail: 

pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com  

 het leuk zou zijn als er voor 2023 weer eens een Ééndagsbestuur zou komen! Heeft u daar 

wel oren naar? Meldt u dan aan bij het bestuur. U krijgt een budget en de vrije hand om een 

leuk avondprogramma of activiteit te organiseren.  

Probeer het eens samen met wat vriendinnen. 

 Het bestuur altijd blijk is met geluiden uit het veld?  

Of het lief is of leed, dat maakt niets uit. 

 

Tot 14 april in de Ridder! Wij rekenen op u! 

 

 

 

Wist u dat . . . . 
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