
 

 

 

 

 
 

De laatste nieuwsbrief voor het zomerreces 
 

Terugblik 
van ons uitje op 18 mei j.l. 

 

Achttien mei maakten wij, Vrouwen van Nu, een mooie tocht 

die reuze leuk verlopen is en die er wezen mocht. 

Onze vrouwen gingen goedgehumeurd op pad 

want de dagelijkse sleur waren ze zat. 

We waren met een-en-dertig dames welgeteld, 

en voor de gelegenheid, 85-jarig bestaan, waren er ook acht auto’s besteld. 

We waren mooi op tijd en we vertrokken dan ook stipt, 

nadat onze fotograaf ons eerst nog even had geknipt. 

De weergoden waren ons ogenschijnlijk goed gezind: 

een stralende hemel en niet zo erg veel wind. 

En voor we 't wisten hebben wij de afstand afgelegd 

en komen we allen in de boot “De koperen Hoorn” terecht. 

Wat is dat alles vredig in die prachtige natuur, 

en even later koffie, geserveerd vol geurig vuur. 

Daarna met frisse moed en zeer gesterkt 

want er moet dan nog iets worden afgewerkt. 

De enquête, die had zich in de nieuwsbrief eerder voorgedaan, 

dus al snel hadden wij de meningen op het papiertje staan. 

Van hoe het allemaal anders moet, 

is de huidige aanpak, na 85 jaar, nog wel goed? 
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Met de lunch hapten we een lekker broodje weg. 

Al kletsend en genietend, wat smaakte ons dat zeg! 

Maar aan alles komt tenslotte een end, 

terug naar huis, na goed te zijn verwend. 

In snelle vaart gaat het zo door ons mooie land 

en heeft menigeen in de auto de vertellers op zijn hand. 

Een vrolijke stemming vermaakt ons allen opperbest, 

misschien gaan we wel zingen, al is er geen orkest. 

En hopelijk zonder oponthoud brengt onze chauffeur 

ons keurig, bij de Ridder, weer voor de deur. 

Zo eindigt dan een uitje dat een fijne indruk achterlaat, 

waarover in de toekomst vast zal worden nagepraat. 

Kortom, het was een heerlijke en goed geslaagde dag 

Zoals misschien gebleken is uit dit beknopt verslag. 

 

 

Mededelingen 
 We kijken terug op een geslaagde viering van ons 85-jarig bestaan. 

Heerlijk varen, lekker eten en een prima stemming! Super! 

 Het bestuur is enorm blij met alle aanbevelingen die zijn gedaan via de 

enquête. Hier kunnen we echt wat mee. Hartelijk dank daarvoor!  

 

 Er wordt in onze omgeving best veel georganiseerd. Bijvoorbeeld lezingen. 

Onze Liesbeth Klaver is naar zo’n lezing geweest in Obdam. Dat was een 

lezing van Nhung Dam. Deze schrijfster heeft een column in het NHD. 

 

 



Hieronder Liesbeths ervaring! 

Nhung Dam in Obdam. 

Nhung blijkt een spontane enthousiaste dame te zijn. Haar ouders zijn in de jaren tachtig als 

bootvluchteling in Nederland beland. Ze hebben elkaar hier ontmoet, zijn in een  Gronings dorp 

gaan wonen en kregen twee dochters, waarvan Nhung de oudste is.  

Het verhaal van deze vlucht, die zij maar ternauwernood overleefden. 

Een Nederlands schip heeft ze uiteindelijk opgepikt en meegenomen. 

Het idee dat je na zo'n ontsnapping iets van je leven moet maken. 

Het cultuurverschil, ouders zonder scholing die thuis alleen Vietnamees 

spraken, dus een taalachterstand op school.  

Nhung die nog maar een meisje was. De discriminatie die ze in haar jeugd 

ondervond en de eenzaamheid. Dat zijn de thema's 

waarmee haar boeken zijn doorweven. Het gaf een 

beeld van de impact van zo'n verleden en hoe dat in het 

heden van invloed en bepalend kan zijn. Juist in deze 

tijd waarin zoveel mensen wederom op de vlucht zijn en 

hoe ook deze mensen door dit alles geraakt worden 

maakte het voor mij extra aangrijpend. 

Een goed verzorgde en interessante middag!  

Door Liesbeth Klaver. 
 

 Een leuk uitje: Bezoek aan De Lepelaar en de Buitenplaats op 31 augustus 2022. 

Bezoek aan Biologisch Dynamisch tuindersbedrijf De Lepelaar aan De Rijperweg 16A in  

St. Maarten  en Biologische boerderij, zuivelmakerij en camping De Buitenplaats, 

Surmerhuizerweg 10 in Eenigenburg. De twee bedrijven wisselen producten, mest en 

machines en akkers met elkaar uit. Meer info staat op hun websites. 

Programma: 10.00 uur: Jorinde Schrijver, van de Lepelaar, vertelt over de filosofie van het 

werk in de tuinderij met aansluitend een rondleiding die eindigt in de winkel. Dan de lunch. 

Daarna vertrekken de belangstellenden naar Boer Bram z’n biologische boerderij. Ook daar 

een rondleiding, koeien aaien en een lekker ijsje tot besluit. Aanmelden voor 24 augustus bij 

Ineke Naber, hjnaber@tele2.nl o.v.v. je lidmaatschapsnummer van VvNu en je naam. Kosten 

zijn: € 27,50 incl. Koffie, thee, lunch en een ijsje. Niet-leden: € 37,50.  

Banknr: NL33 RABO 0327 7060 07 t.n.v. Vrouwen van Nu NH. Graag vooraf betalen. 
 

 Of misschien eerst even op 19 juni meedoen aan de AMUSEMENTTOCHT 

in Berkhout! Kortom: er is genoeg te doen de komende tijd! Geniet ervan!  

 

 

 het bestuur, in na navolging van de OBBB, een brief heeft gestuurd naar 

het gemeentebestuur van Koggenland, waarin we namens onze leden, 

bezwaar maken tegen de gang van zaken rondom de realisatie van “HOED”? 

 een aantal dames van onze afdeling, samen met dames uit Hensbroek en Avenhorn, een hele 

gezellige en droge dag hebben gehad op de Floriade in Almere? 

 

 

 

Het bestuur wenst alle leden een mooie zomer toe! 

We zien elkaar weer in september. Tot dan! 

Wist u dat . . . . 
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