
 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn het zo zat, die Corona. We willen zo graag weer wat meer kunnen. Toch kon 

ik geen weerstand bieden aan het volgende gedicht. Ik vond het erg leuk en wilde het 

u niet onthouden. En ja, het gaat natuurlijk over Corona. 
Mien Corona 

In het dorpje Quarantaine, 

aan de Covid negentien, 

woont al heel lang Mien Corona 

achternaam is Aspirien. 

Mien voelde zich niet zo lekker, 

en ging naar haar huisarts Spuit, 

zijn praktijk was in de Teststraat 

dat was net de straat hier uit. 

Dokter Spuit was niet aanwezig 

dokter Pfizer was er wel. 

Dat kon Mien niet zoveel schelen, 

zij zat niet goed in haar vel. 

Dus ze liet zich onderzoeken, 

dokter Pfizer was niet blij.,  

consulteerde een collega, 

dokter Jansen kwam erbij. 

Da’s er eentje van een tweeling 

in het dorp heel goed bekend. 

Je bent in vertrouwde handen, 

als je bij die Jansen bent. 

Hij zei; ‘Beste Mien Corona, 

’t is een virus tot mijn schrik, 

dokter Pfizer helpt je verder 

met een goed werkende prik. 

Je moet wel in isolatie 

dat begrijp je wel misschien, 

als zovelen op de Covid, 

die ik voor jou heb gezien’. 

Mien ging toen in isolatie, 

keek tien dagen naar tv. 

En ze dacht: ’Het is wel saai hoor, 

maar toch beter dan d ’IC’. 

 
Door: Hans Cieremans 
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Onze eerstvolgende bijeenkomnst is op 

donderdag 10 februari 
!!! L E T   O P   G E W I J Z I G D E   A A N V A N G S T I J D: 

De zaal is open vanaf 19.00 uur, koffie en thee worden uitgeschonken vanaf 19.15 uur 

en het programma begint om 19.30 !!! 

 

Onze Jaarvergadering zal worden gehouden in de ons zo vertrouwde zaal van de Ridder in 

Berkhout. De ruimte zal optimaal benut worden en zodoende zal het afstand houden geen probleem 

vormen. Wel geldt nog steeds de regel dat u een mondkapje dient te dragen als u zich 

voortbeweegt en bij binnenkomst zal er naar uw vaccinatiebewijs worden gevraagd. Ook een 

recente testuitslag van de GGD volstaat. 

De avond wordt geopend door Tine, onze voorzitter en de spreker is 

Renie Lindenkamp, ons nieuwe bestuurslid sinds de vorige 

jaarvergadering. Doordat er zoveel avonden niet zijn doorgegaan zal 

niet iedereen haar meteen herkennen. Dan is de komende avond een 

geschikt moment om daar verandering in te brengen want zij gaat 

ons van alles laten zien en vertellen over haar reizen naar Vietnam 

en haar belangstelling voor de kleurige kleding daar. U heeft daar al 

eens iets van gezien want vorig jaar heeft Renie over dit onderwerp 

een stuk geschreven en daar veel foto’s bijgevoegd. Als het goed is heeft u dat via de mail 

ontvangen. Op deze avond gaat ze er wat dieper en uitgebreider op in. Het wordt vast een hele 

gezellige en kleurrijke avond.  

 

Na de pauze gaan we dan de Jaarvergadering houden. 

 

1. Opening. 

2. Mededelingen. 

3. Financieel jaarverslag 2021. 

4. Verslag kascommissie: Ida de Jong en Marja de Koning. Josien Hooijboer is reserve.  

    Nieuwe reserve kandidaat aanstellen. 

5. Jaaroverzicht 2021.  

6. Jaarverslag: Leeskring Berkbobel, Tuinclub Sub-Rosa en DeTuinvrouwen. 

7. Bestuursverkiezing: 

Margreet Leek neemt afscheid en is niet herkiesbaar.  

De overige bestuursleden willen hun taken voor u voortzetten. 

8. Rondvraag. 

 

Mededelingen 
WE KUNNEN WEER NAAR DE FILM!!!! 

Op de dinsdagmiddag 8 februari! Kassa open vanaf 13.30 uur! Aanvang films: 14.00 uur!  

U kunt natuurlijk ook vooraf, via internet, een kaartje kopen. Kosten: € 7.50 

entree inclusief een kopje koffie of thee en wat lekkers! Veiligheid gegarandeerd. 

Vaccinatiebewijs of een geldige QR test mee natuurlijk en een mondkapje op heen 

en terug naar uw zitplaats. Er draait: 

 

 



*)“The voice of love”. 

Deze film is een ode aan Céline Dion: regisseur en actrice Valérie Lemercier liet 

zich inspireren door het leven en de liefde van deze Canadese superster. De film 

laat met humor en warmte zien hoe het meisje uit Quebec, via het Eurovisie 

Songfestival, Titanic, Las Vegas en die ene grote liefde, uitgroeit tot de één van de 

grootste sterren ter wereld. 

*)“My Salinger Year”.  

Dit verhaal speelt zich af in New York, de jaren 90. Na haar afstuderen droomt 

Joanna ervan schrijfster te worden. Ze vindt een baan als assistent van Margaret, 

een literair agent, met J.D. Salinger als een van haar beroemdste cliënten. 

Joanna’s werk bestaat uit het verwerken van de vele fanbrieven voor Salinger. 

Maar hoe meer ze de post van over de hele wereld leest, hoe meer het haar 

tegenstaat de onpersoonlijke standaardbrief, waar het agentschap mee werkt, als 

reactie te sturen. Stiekem begint ze de antwoordbrieven persoonlijker te maken. 

En terwijl Joanna hierbij de stem van de grote schrijver Salinger gebruikt, ontdekt ze die van 

haarzelf. 

De maand februari heeft één dinsdag voor de VUE-PLUS dit keer. De volgende is op 8 maart. Die 

aankondiging vindt u in de volgende nieuwsbrief. 

 

Van de commissie “Reizen van nu”. 
Er staan weer mooie reizen op het programma van 2022, n.l.: 

*) 5-daagse Voorjaarsreis naar Zuid-Limburg, 19 april t/m 23 april 2022  

 en 26 april t/m 30 april 2022 

*) 10-daagse busrondreis Zweden, 8 mei t/m 17 mei 2022. 

*) 5-daagse Fietsreis binnenland Zeddam, 29 juli t/m 02 augustus 2022. 

*) 6-daagse busreis naar Spornitz/Duitsland, 11 september t/m  

16 september 2022.  

Heeft u belangstelling voor één van deze mooie reizen, neem dan contact op met 

     paula.reizenvannu@gmail.com 

  

De presentatie van deze reizen 2022 wordt gehouden op: vrijdag 18 maart 2022 om  10:00 uur. 

Locatie: Rijper Eilanden, De Rijp. 

 

 
Ook de Commissie Cultuur & Zo komt met de volgende mogelijkheden: 

*)  Een schrijfcursus via Zoom m.m.v. Peet van Duijnhoven,  

8 februari 2022. Deze cursus is ook open voor NIET leden.  

Kosten: €35,- Interesse? Neemt u dan contact op met Ineke Naber, 

hjnaber@tele2.nl  

*) Een lezing “Op zoek naar buitenaards leven” door Govert Schilling. 

Hij biedt zijn gehoor een verrassende en relativerende kijk op de plaats 

van de mens en aarde in ruimte en tijd. Dinsdag 15 maart,  

aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Kosten: € 10,- 

Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 5, 1746 BE Dirkshorn. Aanmelden bij 

hjnaber@tele2.nl  

En dan een echte aanrader! Weliswaar pas in april, maar er is vast veel 

belangstelling voor, dus zorg dat u zich op tijd aanmeldt. Wat is er te doen? 
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*)  Een middag met Nhung Dam, columniste en theatermaker op 11 april 2022 in de Brink 

in Obdam. Aanvang: 14.00 uur. Aanmelden voor 6 april bij hjnaber@tele2.nl  Kosten € 10,- voor 

leden, na vertoon van uw ledenpas. Niet-leden betalen € 20,-. Koffie/thee inclusief.  

Nhung Dam vertelt over haar boek “Duizend vaders”. Een verhaal over een Vietnamese familie 

die probeert te overleven. Als bootvluchtelingen worden ze door een vrachtschip uit het water 

gevist. Het gezin wordt o.a. geconfronteerd met de Chinese maffia. Hun elfjarige dochter 

moet zich zien te handhaven in de wanhopige wereld rondom haar.  

U kent Nhung Dam waarschijnlijk wel van haar wekelijkse column in het NHD. 

 

 

 
 U met uw ledenpas voordeel kunt krijgen bij het tijdschrift “Landleven”? 10 nummers voor 

€ 29,50 + gratis special “Brood” t.w.v. € 7,95. Het tijdschrift voor buiten wonen en buiten 

leven. Elk nummer met 164 pagina’s tuintips, recepten, er-op-uittips, creatieve ideeën enz.  

 wij uw berichtjes over het wel en wee in uw omgeving graag willen horen? 

 wij u allemaal graag zien op donderdagavond 10 februari?  

(Denkt u aan de gewijzigde aanvangstijd!!) 

  

Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wist u dat . . . . 
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