
 

 

 

 

 
 

Terugblik 

Donderdagavond 11 april, onze laatste avond alweer voor de zomerstop. 

Het was als vanouds weer een hele gezellige avond, deze keer ook bezocht door twee heren en een 

aantal vriendinnen omdat het gasten- en herenavond was. De zaal was goed gevuld en er moesten 

zelfs nog een aantal stoelen worden bijgehaald, zo vol was het. 

De avond werd verzorgd door de heer Dik van Dijk die een lezing gaf over het ontstaan en alle 

ontwikkelingen rondom de Dam in Amsterdam. 

De Dam ontstond in de elfde eeuw en was daadwerkelijk een dam in de Amstel. Er werd al gauw een 

vismarkt gehouden met aan de ene kant de aanlevering van riviervis en aan de andere kant van 

zeevis. 

Aan de dam verschenen verschillende percelen die later weer verdwenen en werden vervangen door 

nieuwe. In 1655 werd het nieuwe stadhuis, nu Paleis op de Dam, gebouwd. Het was het middelpunt 

van de stad. In de tijd van Napoleon werd het Stadhuis ingenomen door de man en hij maakte er 

een paleis van. 

Ook heeft er op de dam nog een Waag gestaan waar alle goederen die de stad binnenkwamen 

werden gewogen en verhandeld. Wist u dat er ook een aantal jaren een park op de dam was 

gesitueerd? Op die plek staat nu het monument. 

Er is nog heel veel meer verteld over al deze ontwikkelingen, te veel om op te noemen. Daarom laat 

ik het hierbij. Het was voor ons een leerzame en gezellige avond. 

 

Maandag 15 april hebben 13 dames nog een prachtig paasstuk gemaakt bij Lies en Sylvia Hart van 

CASA Flores. Iedereen ging tevreden naar huis met een prachtig stuk. Dames bedankt voor de 

goede begeleiding! 

Namens het bestuur, Waltraud van der Woude. 
 

 

Mededelingen 

HOENDERDAELL---HOENDERDAELL---HOENDERDAELL---HOENDERDAELL 
 

“ HOENDERDAELL” 

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 2019 
 

Gezellig een dagje weg. Naar Hoenderdaell dus! Er is daar veel te zien; een lori-tuin met 

bontgekleurde vogels, een jaag-simulator voor de leeuwen en tijgers, een vogeldemonstratie, 

een maki-tuin enz.  

Vertrek vanaf de Ridder in Berkhout: 09.30 uur. Terugkomst: 16.00 uur. 

Kosten: € 12,- entree, € 5,- mee-rijkosten en € 7,50 voor koffie en gebak. Totaal: € 24,50. 
 

U kunt zelf een broodje meenemen of daar een broodje gaan eten (voor eigen rekening).  

Een zelf meegebrachte boterham mag niet in het restaurant genuttigd worden. 
 

LIJKT HET U LEUK? GEEF U DAN ZO SNEL MOGELIJK OP DOOR HET GELD OVER TE MAKEN 

OP DE CLUBREKENING.  DIT KAN TOT 1 JUNI.  !!!! 

voorzitter: Tine Weernink 

NIEUWSBRIEF
www.vrouwenvannu.nl/berkhoutbobeldijk 

laatste voor de zomerstop van 2019 



Het bedrag van € 24,50 kunt u overmaken naar rekening nr: NL22RABO0329 7015 92 o.v.v. VvNu 

Berkhout/Bobeldijk/Hoenderdaell en uw naam. ALS HET GELD OP DE REKENING STAAT IS UW 

DEELNAME EEN FEIT. Betalen op de dag zelf is niet mogelijk! 
 

We gaan met eigen auto’s, dus.......wie zou er willen rijden? Het is een half uurtje rijden. Graag 

opgeven bij: renie.van.aartrijk.roos@gmail.com  

 

Mannen mogen dit keer ook mee en het uitje is voor eigen risico! 

Het adres is: Van Ewijckskade 1, 1761 JA Anna Paulowna.  

Bent u wat slechter ter been dan kan er een rolstoel worden gehuurd tegen €25,- borg.  

Het bestuur hoopt op heel veel deelnemers voor een gezellig uitje naar Anna Paulowna! 

 

 

Nog een leuk uitje voor de Vrouwen van Nu! 
 

DE PROVINCIEDAG VAN 2019 IN HOORN! 

donderdag 19 september 
 

U wordt verwacht tussen 09.30 en 10.00 uur in Grand Café ‘t Hop bij Schouwburg Het Park, 

Westerdijk 4, Hoorn. Hier krijgt u koffie met iets lekkers. 

 

Om 10.30 uur start het programma. 

Eerst een wandeling door de stad naar het Oostereiland. Daar scheept de helft zich in voor een 

rondvaart, de andere helft bezoekt het Museum van de 20ste eeuw. Daarna wordt er gewisseld. 

Dan wordt er een documentaire over Hoorn vertoond in Cinema Oostereiland.  

De dag wordt afgesloten met een hapje en een drankje in de Brasserie. 
 

De prijs is  € 40,- inclusief 2x koffie met gebak, lunchpakket en drankje en hapje. 

Belangrijk: Entree Museum is inclusief op vertoon van uw Museumjaarkaart. Heeft u geen MJK? 

Dan betaalt u  € 5,- extra, contant te voldoen. Doe het geld in een envelop met uw naam erop en 

geef deze af bij het tekenen van de presentielijst. U ontvangt dan een bewijs van betaling. Dit 

bewijs geeft u bij het museum aan de begeleidster van de wandeling. 
 

Opgeven bij Mary Ruijter-Fit, De Wieken 79, 1622 GR Hoorn. 

Tel: 06-10187370. Mail:  ruijterfit@gmail.com   

Betaling van € 40,- op rekeningnummer:  NL89 RABO 0134 2614 88  t.n.v. Provincie Commissie 

Reizen, Noord-Holland, o.v.v. Provinciedag 2019. 

De aanmelding wordt een feit, nadat u heeft betaald. 

Wilt u hier bij zijn? Wacht dan niet te lang met opgeven en betalen. De dag zit al snel vol! 

 
 

Wandelnieuws! 

 

 

 

Heeft u meer zin in een actief uitje? Dat kan!   

De Commissie kunst, cultuur en maatschappij organiseert een wandeling naar het Oostelijk 

Havengebied in Amsterdam op donderdag 13 juni. 

 

Eind vorige eeuw werd de oude zeehaven een mooi woongebied. De gids geeft uitleg over deze 

woonwijk en u wandelt daarna naar kunstenares Petra Hart. Onderweg wordt er koffie gedronken. 
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Aanvang: 10.00 uur bij de piano in de hal van het Centraal Station. Einde van de dag: 16.00 uur. 

Lengte van de wandeling: 8 km en inschrijven kan tot tot 6 juni! 

Kosten: € 35,- p.p.incl. gids, lunch, drankjes, rondleiding kunstenares. 

Bijkomende kosten: vervoer, koffie tijdens de wandeling. 

Deelname: 10 - 15 personen. Eventueel een 2e wandeling op donderdag 27 juni. 

Aanmelden tot 6 juni bij Ineke Naber, hjnaber@tele2.nl  Tel: 06-51911772.  

Banknummer: NL33 RABO 0327 7060 07 t.n.v. Commissie Maatschappij NH, VvN, o.v.v. uw naam. 

 

 

Herinnering 

Vergeet u niet te stemmen via de RABObank voor de clubkascampagne?  

Dit kan tot en met 14 mei! 

 

 

 

Wilt u eens op onze website kijken? Of op de landelijke website van de VvNu? 

Dat kan! 

Landelijke website: Gebruikersnaam: lidlandelijk, wachtwoord: lan9013 

Afdelingswebsite: Gebruikersnaam: lidberkhoutbo, wachtwoord: ber9988 

 

 

 

 

Het bestuur wenst u allemaal een hele zonnige en fijne zomer! 
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