
 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik 
Eindelijk was het dan zover, donderdagavond 10 februari was er gelukkig weer een ledenavond 

voor onze afdeling! 

We werden verwelkomd door de nieuwe uitbaters van de Ridder, Mathias en Maud die ons heel 

goed geholpen hebben met de technische problemen die wij hadden. Heel erg bedankt daarvoor! 

Onze avond werd verzorgd door ons 

nieuwe bestuurslid Renie Lindenkamp. 

Zij wist aan de hand van allerlei 

kleding en materialen heel veel te 

vertellen over haar reizen naar 

Vietnam. Alle 29 dames hebben vol 

aandacht geluisterd naar haar 

boeiende verhaal over de bijzondere 

gewoontes van de Vietnamezen en hun 

gastvrijheid. Renie bedankt voor je mooie verhaal! 

Na de pauze was het tijd voor de jaarvergadering en de beurt aan het bestuur om de 

jaarverslagen te presenteren en de goedkeuring daarvoor te krijgen. De kascommissie had zich 

de week ervoor al over de financiën gebogen en deze werden weer goedgekeurd. Onze afdeling 

heeft de financiën goed op orde en heeft zelfs het komende feest ivm het 85 jarig bestaan op 

de begroting kunnen zetten. Dit betekent een leuk gratis uitje voor al onze leden. 

Het is alleen jammer dat onze club aardig geslonken is. Veel dames hebben opgezegd omdat ze 

met gezondheid of ouderdomsklachten te maken hebben. Helaas hebben wij ook afscheid moeten 

nemen van drie leden die overleden zijn. 

Wij zoeken dan ook hard naar nieuwe leden die onze club willen komen versterken. Gelukkig 

hebben zich alweer wat nieuwe dames aangemeld, wie volgt? 

Ons bestuurslid Margreet Leek zou die avond aftreden als bestuurslid maar was door ziekte 

helaas afwezig. Tine heeft een mooie bos bloemen bij haar thuis afgeleverd. Misschien kunnen we 

haar op de volgende ledenavond nog even echt in het zonnetje zetten. Margreet heeft het 

bestuur jarenlang versterkt. 

Waltraud van der Woude. 
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Onze volgende avond is op donderdag 10 maart 

met een cabaretoptreden van Mevr. Kovacs. 

Deze avond begint om 20.00 uur . Een kwartier daarvoor gaan we rond met de koffie en thee. 

Het wordt een avond waarvan we veel gezelligheid verwachten en we hopen dan ook dat u er 

allemaal zult zijn! 

 

Mededelingen 
Voor ons jubileumuitje met de partyboot “De Koperen Hoorn” op 

18 mei wil het bestuur graag weten wie er mee gaat.  

We vertrekken vanaf de Ridder om 10.15 uur en zullen rond 14.30 uur weer 

terug zijn. Opgeven is nodig i.v.m. het aantal te regelen auto’s.  
********** 

Na het mooie verhaal van Renie Lindenkamp over Vietnam op onze vorige avond, heeft ze 

haar foto’s en een fotoboek op onze website gezet. U moet ze zeker eens bekijken! U komt 

op de website via www.vrouwenvannu.nl/berkhoutbobeldijk gebruikersnaam: lidberkhoutbo en 

het wachtwoord is: ber9988 
********** 

U heeft het eerste nummer ontvangen van het VvNu magazine. Dat is geheel gewijd aan 

het Voedsel Platvorm dat gaat over gezonde en duurzame voeding. In de laatste zin is er de 

mogelijkheid om een gratis exemplaar van het magazine aan te vragen. Misschien leuk om 

dat te doen en hem aan een buurvrouw of kennis te geven met de mededeling: “ Ga eens gezellig 

met me mee naar de VvNu!” Wie wie weet levert dat een nieuw lid op! 
********** 

“Vrouwen van Nu Ontmoetingsdag” 

20 mei op de Floriade 

Almere 

Tijdens de Ontmoetingsdag zijn leden van “Vrouwen van Nu” welkom voor een een kopje koffie of 

thee met iets lekkers in onze uitvalsbasis “The Shelter”. Ook zijn er verschillende 

stands van Vrouwen van Nu, zoals de werkgroep “Plastic & ik”, het “Landelijk 

Voedsel Platform” en de agrarische commissies. U kunt een, door de werkgroep 

Floriade VvNu uitgezette rondwandeling maken langs interessante paviljoens.  

Ook kunt u met een ritje in de kabelbaan over het Floriade-terrein zweven. Op de 

website vindt u actuele info. 

Lijkt het u leuk en wilt u erheen, maak dan gebruik van de volgende aanbieding: Vanaf 1 maart kun 

je via onze website je aanmelden voor een promotiecode om je ticket voor de Floriade met 

korting te kunnen kopen (alleen geldig tussen 1 maart en 20 mei).  

Heeft u zich opgegeven, laat dat het bestuur weten. Misschien kunnen we met elkaar reizen. Het 

bestuur bekijkt de eventuele mogelijkheden. 

 

 

Voor onze filmliefhebbers! 
In de VUE, voor € 7,50, inclusief koffie/thee en wat lekkers, hele mooie films!Te weten: 

8 maart:  “The voice of love”.  

Een ode aan Céline Dion.  

Hoe een eenvoudig meisje uit Quebec een superster kan worden! 

 

“Wild mountain thyme”. Een ode aan de liefde en aan het idyllische 

plattelandsleven in Ierland. 

 

http://www.vrouwenvannu.nl/berkhoutbobeldijk
https://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/track/click?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=0f2e5f4a1f&e=0dee6a3116


22 maart:  “Wild mountain thyme”. Zie boven. 

  “King Richard”. Een waargebeurd verhaal.  

De film volgt Richard Williams, een volhardende vader van twee van de grootste 

atleten aller tijden die de wereld van het tennis uiteindelijk voorgoed zullen 

veranderen, de zusjes Williams. De film is tweemaal genomineerd voor een Oscar. 

Will Smith speelt de rol van de vader. Een aanrader!!!!!!!!! 

 

Oproep 
Wie wil eens iets vertellen over een hobby, een vaardigheid of over iets wat je leuk vindt 

of wat je bezig houdt. Dat hoeft geen hele avond in beslag te nemen. Een half uur of drie 

kwartier is al heel mooi. Het bestuur is er van overtuigd dat er veel potentie onder onze 

dames zit. Dus stap over uw bescheidenheid heen en probeer het eens. We zijn benieuwd wie de 

stoute schoenen durft aan te trekken. Heeft u ze aangetrokken neem dan even contact op met 

één van de bestuursleden. Dan gaan we kijken wanneer er een goede gelegenheid voor is. 

Misschien zijn er ook vrouwen die graag met een paar andere dames willen wandelen of 

samen naar de bioscoop willen of iets heel anders willen doen in een klein clubverband, maak 

dat dan ook bekend. Het is zoveel leuker om samen met anderen aan activiteiten te doen. 

Maar iemand moet het initiatief nemen…………….. Doe het eens! 

 

 

 

 

 er een handwerkgroep van de VvNu mee gaat borduren aan nieuwe gordijnen  

voor Paleis Huis ten Bosch? 

 in oktober die gordijnen getoond worden in het textielmuseum in Tilburg? 

 de Soroptimisten Hoorn in 2022 60 jaar bestaan?  

 Zij dat vieren in de Grote Kerk in Hoorn? 

 Thema: “Schitteren & Stralen”;                “Door wrijving meer glans!”  

Actieve workshops, inspirerend theater, verhalen op verschillende 

locaties in de Hoornse binnenstad. 

Reserveren: zondag 22 mei 2022 – 13 tot 17 uur – Hoorn. De leden 

van club Hoorn zijn druk met het maken van “happy stones.”  

Door deze te verspreiden in West-Friesland willen ze extra aandacht 

vragen voor de actie “Orange the World”. U weet wel, van de kaars 

voor uw raam! Als bewustwording dat het geweld tegen vrouwen en 

meisjes moet stoppen. 

 8 maart weer de Internationale Vrouwendag wordt gehouden?  

Thema is Solidariteit! In deze tijd zeer actueel. 

 wij nog altijd graag wel en wee van u willen horen. 

 wij rekenen op een mooie opkomst op donderdagavond 10 maart bij Mevr. Kovacs!  
 

Tot dan! 
 

 

 

 
 

Wist u dat . . . . 


