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Ontrommelen bij de Vrouwen van Nu
Donderdagavond 9 januari 2020 was onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. De dames waren
in groten getale naar de Ridder gekomen en de goede wensen werden over en weer geuit. Vooral een
goede gezondheid werd het merendeel toegewenst. Onze voorzitster heette iedereen welkom, ook
de twee nieuwe leden die zich bij ons hebben aangemeld. Fijn dat er nog steeds nieuwe leden bij
komen en we hopen dat zij zullen genieten van de leuke en gezellige avonden.
Mascha Lapien, ontrommelcoach uit De Goorn, kwam ons deze avond alles vertellen
over ontrommelen.
Hoe was het vroeger, was toen alles beter? Er was in ieder geval de
voorjaarschoonmaak waarin het hele huis eens flink op zijn kop werd gezet en alles
werd opgeruimd.
Er is tegenwoordig heel veel keus wat het allemaal onoverzichtelijker maakt en
waardoor je veel meer spullen hebt. Je creëert een vol huis, een volle agenda, een
vol hoofd, een volle computer en daarnaast heb je veel minder tijd. Veel mensen
overzien deze chaos niet en roepen de hulp van een coach in.
Als je er niet meer uitkomt, ruim dan samen op dat werkt prima. Maar degene die opruimt moet wel
zelf bepalen wat er wordt opgeruimd. Maak van tevoren een plan, filter en blijf ontrommelen ook na
je opruimactie.
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. Als je deze
tips opvolgt komt er al veel minder je huis binnen.
Een wijze uitspraak die heel goed bij deze avond past is:
Wie regelmatig snoeit, heeft geen dikke takken te zagen.
Onze voorzitster bedankte Mascha voor haar goede raad en de leuke avond.
Door Waltraud van der Woude.

Mededelingen
Donderdagavond 12 maart hebben we een gezamenlijke avond met Avenhorn/Oudendijk. Die wordt
gehouden bij Villa Groet in Avenhorn. Janina Keizer uit Volendam zal die avond een gezellig
muziekprogramma verzorgen. De mensen die de zaal klaar gaan zetten willen graag weten op
hoeveel bezoekers ze kunnen rekenen. Daarom het verzoek u op te geven bij Renie van Aartrijk,
tel. 0229 542155 of via de mail: renie.van.aartrijk.roos@gmail.com . Natuurlijk kan het ook op onze
eerstvolgende avond, nl. donderdag 13 februari. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. U betaalt
alleen uw koffie en drankje. Geef u aub zo snel mogelijk op.

Onze volgende avond is donderdag 13 februari
vanaf 19.45 uur staan koffie/thee klaar!
Deze avond hebben we als spreker Mevr. Liza Louwerse. Zij komt ons van alles vertellen over haar
bijzondere jeugd. Een jeugd in het mooie kasteel “Muiderslot”. Hoe dat zo gekomen is en wat ze
daar allemaal heeft beleefd zal ze ons deze avond vertellen aan de hand van een PowerPointpresentatie en meegebrachte voorwerpen. Het wordt vast een heel bijzonder verhaal!
Na haar optreden hebben we een pauze en daarna hebben we onze
Jaarvergadering.

Agenda
1)

Opening

2)

Mededelingen.

3)

Financiën.
Verslag kascommissie Annelies Cock en Annet Peereboom
Reservelid: Ida de Jong.
Geen automatische incasso.

4)

Verslagen:

5)

Verkiezing nieuw bestuurslid. Gerda Koeman treedt af en is herkiesbaar.
Gegadigden kunnen zich melden bij Tine Weernink, tel. 0229-551875, e-mail:
tinefleur223@gmail.com

6)

Rondvraag.

overzicht jaar 2019, Renie v. Aartrijk.
tuinclub “Sub Rosa”, Tine Witte en Ans de Boer.
leeskring “Berkbobel”, Willeke Feld.
wandel- en bioscoopclub, Renie v. Aartrijk.

U krijgt binnenkort alle informatie die nodig is voor de Jaarvergadering toegestuurd via de mail.
Ook zullen er die avond wat uitdraaien op de tafels liggen.

Wist u dat . . . .
u zich weer kunt inschrijven voor een leuk reisje? Er zijn twee nieuwe reizen bijgekomen:
één naar Yorkshire en één naar Kroatië. Ga naar de site van de provincie en bekijk het
aanbod van de reiscommissie.
er een leuk boek over de emancipatie van de vrouw uit is gekomen?
Het heet “Andere tijden achter het aanrecht” en is geschreven door Marchien den
Hertog. Te koop in de boekwinkel.
het vrouwenweekevent op 6 maart in de Nicolaaskerk in Utrecht gaat ook over hetzelfde
thema als het boek. Op dit event wordt daarnaast ook een tentoonstelling gehouden met
de naam: “Sterke verhalen van sterke vrouwen”. Ook is er cabaret met Madelijne Kool.
U kunt u aanmelden op eventbrite.nl Tickets vanaf € 19,50.
Lief en leed........
Mocht u het tegenkomen, laat het ons dan even weten. Wij zullen u daar dankbaar voor zijn.

Veel leesplezier en tot donderdagavond 13 februari!

