NIEUWSBRIEF
www.vrouwenvannu.nl/berkhoutbobeldijk

januari 2022

voorzitter:Tine Weernink-Wortel

Terugblik
Van alle plannen die er waren is maar
bitter weinig
terecht gekomen.
december
2012/januari
2013 Het enige
wat mogelijk was werd in kleine kring gehouden. Maar een nieuw jaar biedt weer
nieuwe kansen en mogelijkheden. Daar gaan we voor!
Het bestuur van de VvNu Berkhout/Bobeldijk hoopt dan ook op een positief en
creatief jaar, waarin onze afgeslankte groep, gezellige en waardevolle
activiteiten kan ontplooien. We hopen u allemaal, zodra het kan, weer te
ontmoeten! Tot dan dames!

Nieuwe avond zou zijn
donderdagavond 13 januari.
Een Bingo-avond!
Het begint niet goed, want, helaas ook deze avond gaat niet door. De persconferentie van 11 januari
zal daarna duidelijkheid geven over onze avond in februari, daarover berichten we u eind januari.

Mededelingen
De avond in februari is onze avond waarop we, normaal gesproken, de jaarvergadering houden.
Wanneer deze avond niet lijfelijk door kan gaan ontvangt u in ieder geval alle informatie over de
computer.

Afscheid
We nemen afscheid van Alex en Elleke, uitbaters van
dorpscentrum de Ridder Sint Joris.
Het zal iedereen inmiddels wel ter ore zijn gekomen dat Alex en
Elleke niet langer de uitbaters zullen zijn van het dorpshuis de
Ridder. Zij hadden een gezellig afscheid in gedachten, maar
Corona zette ook daar een streep door. Dus hebben alle mensen
die hen wilden bedanken dat allemaal apart gedaan. Tine en ik zijn
dinsdag 28 dec. even bij hen langs gegaan om hen te bedanken voor
al hun service, medewerking en heerlijke etentjes. Met een mooie,
handgemaakte kaart en een persoonlijk presentje en bloemen
hebben we onze dankbaarheid uitgedrukt, ook namens u, onze
leden!
Veel gezondheid en geluk in jullie “nieuwe” leventje, Alex en Elleke!
Daarna ontvingen wij de volgende mail:
Lieve mensen,
Wat zijn wij ontzettend verwend door u allemaal. Doordat er geen “normaal” afscheid genomen kon
worden waren wij totaal niet voorbereid op de grote aandacht die toch gegeven werd aan het feit dat
wij per 1 januari 2022 zouden stoppen.

Heel veel kaarten, bloemen, presentjes,
cadeaubonnen maar ook bezoekjes hebben wij mogen ontvangen.
Allemaal heel attent en ook heel fijn om een aantal van onze gasten nog te spreken
in functie van beheerders van De Ridder.
De klap op de vuurpijl was vrijdag 31 december 2021!
Geheel onverwacht werden, bij het verlaten van De Ridder,
verrast door veel getoeter en de aanloop van veel bekende gezichten.
Wat een verrassing!
Klaas Knol begon buiten een speech.
Helaas liet het weer dat niet toe en zijn we naar de Kolfbaan gegaan.
Daar werden we verrast met lovende woorden,
een mooie bos bloemen en een, door vele verenigingen, bij elkaar verzamelde, geldcheque!
Wij gaan daar zeker iets leuks mee doen!
Tot slot willen wij u bedanken voor de vele mooie jaren die wij in De Ridder hebben doorgebracht.
Wij komen u vast nog wel tegen en wensen u allemaal een fijn 2022 toe!
Alex en Elleke
alexelleke@quicknet.nl
sandswitchlunch@gmail.com

Oproep
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan aan onze leden om eens na te denken over
nieuw te vormen “ belangstellingsgroepjes”. We hebben een leesgroep, een tuingroep en een
filmmogelijkheid. Het eerste lid met een nieuw idee is Lucia Spitteler. Zij stuurde deze tekst!
“Naar aanleiding van de oproep van het bestuur”
Als jong meisje zat ik op naailes. Toen de jongens klein waren heb ik voor hen
wat genaaid maar ook voor mezelf. Rond 1990 ben ik met het naaien van kleding
gestopt. Vlak vóór het virus toesloeg, kreeg ik weer zin om kleding maken op te
pakken. Ik zit daarom op naailes aangezien ik nog steeds niet alles weet of kan.
Ik vroeg me af of er nog meer Vrouwen van Nu zijn die het leuk vinden om 1x in
de maand bij elkaar te komen, om patronen uit te wisselen en elkaar te helpen
met naaiproblemen. Hoe verleg je bijvoorbeeld een bustenaad?
Deze broek en shirt heb ik op les gemaakt. Broek getekend olv. de naaidocent
en de top is uit de KNIP van maart 2021, model 16. Lijkt het je wat?
Graag een mail naar lucia.spitteler@gmail.com of bel naar: 0229 244121.”
Heel leuk Lucia! We hopen dat je reacties krijgt!

Voor onze filmliefhebbers
Elke maand toveren ze de bioscoop, om de week op dinsdagmiddag, om tot “Vue Plus”
bioscoop. Tijdens de Vue Plus voorstellingen geniet u in alle rust van de meest
indrukwekkende en mooiste bioscoopfilms. Leuk voor de echte filmliefhebbers!
De inloop is vanaf 13:30 uur, de aanvang van de film om 14:00 uur. Kosten € 7,50.
Je ontvangt ook een heerlijk kopje koffie/thee met wat lekkers!
Het filmaanbod voor januari is nog niet bekend! De lockdown duurt nog tot 14 januari. Zodra er meer
duidelijk is en de nieuwe films bekend zijn, wordt u er van op de hoogte gesteld.

•

Wist u dat . . . .
de vele reacties van leden van Vrouwen van Nu om de Floriade één
dag te claimen, veel positieve reacties heeft opgeleverd? Daarom
heeft de Ledenraad besloten om volgend jaar de Vrouwen van Nu
Dag van oktober naar 29 april 2022 te verplaatsen op de Floriade.
De organisatie van deze speciale “Vrouwen van Nu Dag” is in
handen van het provinciaal bestuur van Flevoland en het landelijk bureau van Vrouwen van Nu.
In overleg met de Floriade wordt nog gekeken wat de mogelijkheden zijn voor een speciaal
aanbod voor Vrouwen van Nu op de Floriade.
Zet de datum in ieder geval alvast in uw agenda!
er meer dan 1000 vrouwen de enquête over “hoe zie jij onze toekomst?” hebben ingevuld.
de presentatiedag “reizen 2022” zal plaatsvinden in De Rijpereilanden, Zuiddijk 2a,
1482 MA De Rijp op vrijdag 28 januari 2022. Ontvangst 10.00 uur met koffie/thee en gebak.
De dames die zich reeds hebben opgegeven voor 12 november 2021, hoeven niet te reageren,
de dames die voor die dag nog niet hebben betaald, kunnen dit bij het ontvangst aan de dames
van de reiscommissie doen. Indien er dames zijn die zich als nog willen opgeven, dan kunnen zij
dit doen per email aan: paula.reizenvannu@gmail.com Voor de ochtend is het €5,00 en voor de
hele dag, inclusief lunch, is het €13,00. De dag wordt afgesloten om 15.00 uur, met een hapje
en een drankje. Dames die 28 januari er niet bij kunnen zijn en wel voor 12 november hadden
betaald, krijgen hun geld teruggestort.
er een vacature is bij het provinciale bestuur? Is dat iets voor u? Stuur dan een mailtje naar
Paula Reerink, pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com
ook de commissie reizen nog steeds op zoek is naar een enthousiaste mede-organisator.
Als het u wat lijkt neem dan contact op met: patricia.reizenvannu@gmail.com

Oproep generatie-artikel
Voor het Vrouwen van Nu Magazine dat in februari verschijnt en geheel in het teken staat van het
“Landelijk Voedsel Platform”, zijn we (landelijk bestuur) op zoek naar een moeder en dochter (en
eventueel kleindochter) die willen vertellen over wat voor hen goed en eerlijk eten is.
Wat heb je vanuit je opvoeding meegekregen over goede voeding, welke rol heeft de “Schijf van Vijf”
daarin gespeeld. etc. Lijkt het je leuk hieraan mee te werken met je moeder, dochter en/of
kleindochter, stuur dan een email aan: Nicole@vrouwenvannu.nl

Heel veel leesplezier en tot de volgende nieuwsbrief!
Laat wel en wee even horen.
Ondertussen rustig doorgaan en gezond blijven!
Want:
Nieuw is het jaar.
Nieuw is de inzet.
Nieuw zijn de oplossingen.
Nieuw is de inspiratie!

