
 

 

 

 

 
 

Terugblik 

Laatste bijeenkomst was donderdagavond 12 maart in Villa Groet, samen met afdeling 

Avenhorn/Oudendijk. Omdat er minder dan 100 personen bij elkaar waren mocht 

deze avond doorgang vinden. Vooraf betaalden alle bezoekers € 5,-. Daarvoor kregen ze koffie of 

thee en een drankje naar keuze in de pauze.  

Onze voorzitter feliciteerde afdeling Avenhorn/Oudendijk met hun 75 jarig bestaan.  

De avond werd opgeluisterd door Janina Greven-Keizer, dochter van Jan Keizer. Zij bleek van vele 

markten thuis, Nederlandstalig, Engelstalig, af en toe een Franstalig nummer en ook verzoek 

nummers behoorden tot de mogelijkheid. De stemming zat er zo goed in dat een aantal dames de 

polonaise inzetten en een dansje maakten.  

Na afloop werd Janina bedankt met een mooie bos bloemen en ging ieder zijns weegs. Het bleek de 

laatste avond voor de VvNu te zijn geweest. Alle activiteiten werden afgelast in verband met 

Covid19. 
 

 

Voor onze dames geen Michael van Beek op 9 april en ook werden er geen Mezenmandjes gemaakt. 

En wandelingen zijn er ook niet meer gemaakt. Michael hopen we in ons nieuwe jaar te mogen 

begroeten en de mezenmandjes gaan we maken, als dat mogelijk is op: 

   woensdagavond 16 september! Aanvang: 19.00 uur. 

   Bij dhr. Hans Engberts in Nibbixwoud. 

   Schrijf het alvast in uw agenda! 

 

Over mezen gesproken! Guido Gezelle maakte dit gedicht over mezen in 1877: 
 

Een meezennestje is uitgevlogen, 

dat, in de wilgenstronk gedoken, 

met vijftien eitjes blonk. 

Ze zitten in den boom te spelen, 

tak-op, tak-af, tak-uit,tak-in, tak-om, 

met velen 

en ‘k lach mij, ‘k lach mij, ‘k lach mij bijkans krom. 

 

Het meezenmoêrtje komt getrouwig, 

komt op den lauwen noen, 

helemaal blauwig 

en geelachtig groen; 

het brengt hun dit en dat, om te azen, 

tak-om, tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, 

ze razen, 

en kruipen, vlug, het meezennestje in. 
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Het meezenvaârtje zit - de looveren 

verduiken ‘t voor ‘t gestraal - 

te tooveren, 

al in de meezentaal; 

daar vliegen ze, opeens, te zamen, 

tak-om, tak-op, tak-af, tak-in, tak-uit. 

En, amen, 

Het meezennestje is weerom leeg en uit. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

Het Corona- virus zorgt ervoor dat we allemaal een beetje op een eilandje zitten en maar minimaal 

contact met elkaar kunnen hebben. Toch willen we heel graag weten hoe 

iedereen deze tijd doorkomt. Misschien zitten er ook bezigheden bij waarvan 

een ander denkt: Hé, dat zou ik ook weleens kunnen doen! Vandaar dat het 

bestuur het volgende heeft bedacht: we gaan onze leden vragen om een stukje 

te schrijven over hoe u de Coronatijd doorbrengt. Dat gaan we niet allemaal tegelijk doen, maar om 

de beurt via 
 

“ik geef de pen aan........” 
 

Onze voorzitter bijt de spits af. Haar verslag vindt u hieronder.  

Zij geeft de pen door aan Janny Nobel. Aan Janny de vraag een stukje te schrijven en dat naar het 

secretariaat te sturen:  
 

renie.van.aartrijk.roos@gmail.com of naar berkbobel@gmail.com , onze verenigings e-mail. 
 

Alle stukjes worden door Renie Lindenkamp, onze webbeheerder op onze webside gezet, zodat u ze 

allemaal nog eens kunt doorlezen als u dat wilt. 

Bent u niet zo handig met de computer, vraag dan of een goede vriendin of één van de kinderen u 

wat kan helpen. Het zou zo leuk zijn als iedereen een stukje kan aanleveren. Mocht het helemaal 

niet lukken dan mag u het ook uitschrijven en op de post doen. Stuur het dan naar:  

R. Van Aartrijk, Molenhof 100, 1633 HV Avenhorn. Dan komt het ook bij iedereen terecht. 

Kunt u niet wachten tot uw naam genoemd wordt? Stuur uw verslagje dan evengoed naar de 

bovenstaande adressen. Altijd goed! Het secretariaat zorgt dat de stukjes rondgestuurd worden. 
 

     Hier is het verslag van Tine: 

 

VvNU, een dag tijdens het Corona virus in april 2020, van Tine Weernink Wortel te Berkhout. 
Hier gaat het allemaal goed, iedere dag is zondag. Dus lekker doen waar je zin in hebt. Dan moet ik 

daar toch over nadenken, want ik wilde bij mijn zus en zwager langs, tja dat kan dan net niet. Dan 

maar even bellen. Daarna even een paar stukjes proberen van de legpuzzel:nu zitten wij in New 
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Orleans, vorige week nog in Zuid Afrika bij de olifanten, 1000 stukjes is voor Ruud en mij uitdaging 

genoeg. Het weer is heerlijk, in onze tuin valt genoeg te doen, kleine kweekbakjes vullen met aarde 

en zaadjes, wat vocht en hop in het kweekkastje en wachten op de groene puntjes. Ik realiseer mij 

dat de zon een hoop goedmaakt in deze moeilijke periode, waarvan niemand weet hoe het zal 

aflopen. Mijn wereldje is heel beperkt, toch ben ik ook gelukkig. Lekker bezig met het hier en nu. 

Ik heb de kalender wel gevuld, met dingen die ik niet mag vergeten, Ruud boodschappen(een x p.w.) 

wasmachine, wafels bakken, bellen met die of die, potten water geven. Nu even wat avondeten 

voorbereiden dan kan Ruud straks heerlijk koken op onze nieuwe inductiekookplaat. Net voor de 

coronacrisis laten installeren en heel bijzonder, voor het eerst in 45 jaar huwelijk een pannenset 

mogen kopen, onze set hebben wij destijds gekregen bij onze verloving van mijn schoonouders, een 

prachtige BK set en ja het is weer een BK set geworden. Het kookt super, dus Ruud speelt graag 

voor chef-kok. Natuurlijk staan er veel dingen niet op de kalender het 

leven gaat wel door en met een beetje structuur verloopt alles als een 

fijne zondag. 
Blijf gezond, groeten van Tine Weernink-Wortel. 
 Ik geef de pen door aan Janny Nobel! 

 

 

 

 

 

Heel veel leesplezier en een hele positieve zomer! 

Tot september! 

En kijk af en toe op onze website. 
 

 

 

Landelijke website: Gebruikersnaam: lidlandelijk, wachtwoord: lan9013 

Afdelingswebsite: Gebruikersnaam: lidberkhoutbo, wachtwoord: ber9988 

 

 

 

 

 

 

 

 


