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Peer!

De rozen zijn uitgebloeid, het is geen zomer meer,
ik ben alleen en heb een peer.
De avond valt ook steeds vroeger, wat ik ook probeer
ik schil de peer en snij de peer.
In weemoedige, herfstige sfeer
peuzel ik mijn stukje peer.
De koude sluipt nader en de regen druizelt neer,
ik ben alleen en zonder peer!
Drs. P.
De Bierderij! In Monnickendam! Kent u dat? Wij ook niet!
Maar er kwam een uitnodiging voor het bestuur voor de jaarlijkse bijeenkomst van alle besturen uit
Noord-Holland. Normaal gesproken is dat een middag vergaderpunten afwerken, maar dat was nu
niet het geval. Deze middag moest een feestelijke aftrap worden voor “terug naar normaal”. Er was
één agendapunt: Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje en een muziekje. De dames zelf
hadden stof genoeg om de middag al pratend te vullen. De voorzitster van het Prov. Bestuur,
Gea Klein-Hamming, opende de middag met een speech en wenste iedereen een hele fijne middag.
Wat later kwam de nieuwe landelijke voorzitster, Reineke van Wouwe, zich voorstellen.
Zij vestigde de aandacht op de door haar geschreven familiegeschiedenis, die in
boekvorm is uitgegeven en waarover ze ook lezingen houdt. Tegen vieren begonnen
de eerste dames richting huis te vertrekken. Het was fijn om weer eens met een
groep bij elkaar te zijn en even niet aan C. te denken. En wat de Provincie kan
kunnen wij ook! Dus wij starten onze avonden ook weer op.

We beginnen met donderdagavond 9 september!
Ook wij willen dat doen met een hapje en een drankje en eens lekker met elkaar bijpraten. Geen
lezing of iets anders. Uitsluitend een gezellig samenzijn. Onze vaste zaal bij de Ridder is daarvoor
te klein. Daar kunnen we geen afstand houden. Gelukkig hebben we het “Cultureel Centrum” in
Berkhout. Ja, inderdaad de Kerk. Daar wijken we nu naar uit. Ruimte genoeg.
We schenken de koffie en thee vanaf 19.45 uur en Elleke zal heerlijke appeltaart verzorgen.
Koffie/thee en appeltaart zijn dit keer voor rekening van het bestuur.
Wilt u later een drankje dan komt dat voor uw eigen rekening.
De prijzen zijn: Koffie of thee €2,00, frisdrank € 1,75, wijn € 2,25.
Wilt u a.u.b. gepast geld meenemen.
Om ongeveer 22.00 uur zal de avond eindigen. Het bestuur hoopt u allemaal weer te zien!
Tot 9 september!

Mededelingen
*De jaarlijkse provinciedag: donderdag 23 september op de Zaanse Schans. Deze dag staat in het
teken van de Zaanse Schans ‘anders’. Er is een workshop bij Anke de Wolff in de museumbakkerij,
er wordt gevaren in de Kalverpolder en u krijgt een rondleiding van de ‘burgemeestersvrouw ’
Kaatje Slagter door het burgemeestershuis.
*U maakt kennis met oude ambachten en neemt een kijkje in het Klompenmuseum. Natuurlijk is er
ook gelegenheid om enkele leuke kleine musea en winkeltjes te bezoeken.
*Start: Pannenkoekenhuis De Kraai waar u tussen 9:30 en 10:00 uur wordt verwelkomd met koffie
en gebak. Om 16.00 uur wordt deze ‘historische dag afgesloten met een hapje en een drankje in
De Kraai. De dag wordt volgens de RIVM maatregelen georganiseerd.
*Kosteloos annuleren kan tot 1 september 2021 daarna kunnen er kosten aan verbonden zijn. Als
iemand van de reservelijst uw plaats kan innemen, blijven deze beperkt tot € 2,50
*Indien dit niet lukt, dan zijn we genoodzaakt de voor u gemaakte kosten door te berekenen.
Annuleringsverzoeken dienen persoonlijk gedaan te worden.
*De Schans is te bereiken met busnr. 391 vanaf het CS Amsterdam.
*Parkeergelegenheid: Gratis parkeren is beperkt mogelijk op het Schoolpad in Zaandijk, brug
overlopen naar de Zaanse Schans, of betaald parkeren op het aanwezige parkeerterrein.
*Prijs: € 40,- voor een geheel verzorgde dag
*Informatie en opgave: via emailadres: a.lettinga@quicknet.nl
*NL 89 RABO 01342 61 488 t.n.v. Provinciale Reiscommissie Noord-Holland
o.v.v. Provincie dag 2021

Andere, weer opgestarte, evenementen
*Een mooie lezing in de grote kerk in Edam. Schrijfster Eva Vriend vertelt over
haar nieuwe boek “ Eens ging de zee hier tekeer”. Een boek over de
veranderingen in de stadjes aan het IJsselmeer, na de afsluiting van de
Zuiderzee. Voor deze lezing kunt u zich opgeven bij Ineke Naber,
hjnaber@tele2.nl Kosten € 12,50 voor leden, € 15,- voor niet leden.
Graag vooraf te betalen.
Banknummer: NL33 RABO 0327 7060 07 t.n.v. NH, VvNu, o.v.v uw naam
Aanmelden voor 23 september
*Een vertel/workshop door Anne van Delft in de Taborkerk in Purmerend.
Vrijdag 5 november: 14.00 uur. Het verhaal “De derde naam” vindt zijn wortels in
een indiaanse vertelling. De eerste naam krijg je van je ouders, de tweede verdien je met iets dat
je goed kan, de derde naam vertelt wie je werkelijk bent. Maar… die naam moet je zelf kiezen. Hoe
doe je dat? Kosten voor deze workshop zijn nog niet bekend. Aanmelden bij Ineke Naber. Zie
hierboven.
*Wilt u zelf iets kwijt aan onze leden? Er is altijd de mogelijkheid om daarvoor de nieuwsbrief te
gebruiken. Mail het naar het secretariaat.

Voor de filmfans!
Het kan weer! Twee keer in de maand! Voor € 7,50 een gezellige filmmiddag
met koffie/thee en wat lekkers, in de VUE in Hoorn. Vanaf 13.30 uur is er
inloop. De film begint om 14.00 uur. De zaal is coronaproof ingedeeld met volop
ruimte tussen de stoelen. Iedereen kan van deze filmaanbieding gebruik van
maken. Je hoeft geen lid te zijn van de VvNu. Neem dus gezellig iemand mee!
Om te voorkomen dat iemand alleen in de bios zit is het handig om mij even te laten weten dat u
gaat, zodat ik aan kan geven wie er nog meer van plan zijn om naar de film te gaan. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd. (renie.van.aartrijk.roos@gmail.com)

Welke film kunt u gaan zien? Er is keuze uit twee films.
Di. 14/09: “Love, Weddings and Other Disasters”. V.S. Een romantische komedie! Over bet
plannen van een bruiloft en een blind date met een vrouw die werkelijk blind is.
of…….
“Antoinette dans les Cevennes” Een Franse film die zich afspeelt in de prachtige
bergen. Ook hier spelen relaties een belangrijke rol.
Di. 28/09: Nogmaals “Antoinette dans les Cevennes”. (Zie boven)
of…….
“Envole-moi”. Een hartverwarmende Franse komedie over een bijzondere vriendschap
tussen twee jongens, waarvan een een ernstige hartziekte heeft. Een feelgoodfilm,
net zoals Intouchables.
Heel veel filmplezier!

Wist u dat . . . .
Er ondanks de vorige oproep geen Dam tot Damwandeling zal plaatsvinden dit jaar. De
anderhalve meter afstand kan niet worden gegarandeerd.
De landelijke werkgroep “Toekomst” een enquête gaat samenstellen over hoe de vereniging
er in de toekomst zal moeten gaan uitzien. Begin oktober kunt u de enquête vinden op de
landelijke website onder “voor leden”.
Er weer een Prinsessendag komt? De tegenhanger van Prinsjesdag. Thema: Kleine banen,
grote risico’s. Via een link op de landelijke website kunt u zich aanmelden om de livestream
op maandag 13 september te volgen.
Vrouwen van Nu Noord-Holland een aantal samenwerkingsverbanden is aangegaan.
Zo kunnen leden op vertoon van de ledenpas met € 10,= korting deelnemen aan:
De workshops/cursussen van Monique Schoenmaker (creatief), Laura van Dam – Basic Lodge
(haken), Astrid van Elzas – Strides Kreaties (schilderen).
Informatie hierover vindt u op de Prov. Website.
Het bestuur altijd blij is met informatie over het wel en wee van onze leden?
Wilt u een van de sites bezoeken? Hierbij de gebruikersnaam en het w.w.

Gebruikersnaam: lidberkhoutbo, wachtwoord: ber9988
Of kijk eens op de landelijke site, tevens prov. site!
Gebruikersnaam: lidlandelijk, wachtwoord: lan9013
Mocht u, om wat voor reden dan ook, geen lid meer willen zijn van onze VvNu afdeling, wilt U dit
dan VOOR 20 OKTOBER aan de penningmeester laten weten?
(Dat kan via de mail: waltraud.vander.woude@quicknet.nl of naar berkbobel@gmail.com )

Tot 9 september dames! Gepast geld mee hoor!

