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Terugblik 

 

 

Donderdag 10 oktober 2019 hebben wij allereerst 

wel 8 jubilarissen in het zonnetje gezet. Alle dames 

waren al heel lang lid van onze club. Het varieerde 

van 35 jaar tot en met 55 jaar lidmaatschap. 

Iedereen werd gefeliciteerd en verblijd met een 

mooie bos bloemen. We hopen natuurlijk dat alle 

dames nog lang lid mogen blijven. 

 

 

 

Na deze feestelijkheden  hadden wij een spetterend optreden van “Zus en Zo” uit Hoogwoud. 

De vier zusjes Groenewoud traden voor ons op met zang en leuke sketches. 

De vrouw stond centraal en op een komische wijze brachten 

zij ten gehore hoe het vroeger gesteld was met de rechten 

en vooral plichten van de vrouw. De vrouw stond geheel ten 

dienste van man en gezin. De vrouw was handelings-

onbekwaam en in 1956 werd dit veranderd. De gehuwde 

vrouw mocht vanaf nu werken, een bankrekening openen, 

zonder man op reis. Aan de Dolle Mina’s en andere 

actiegroepen die opkwamen voor de vrouw hebben we  

veel te danken. 

Ook lieten de zussen anekdotes horen over de seksuele opvoeding van vroeger en nu. Al met al een 

hilarisch, mooi en serieus programma waar iedereen van genoot! Door: Waltraud van der Woude. 
 

 

De volgende bijeenkomst van de Vrouwen van Nu zal plaatsvinden op 

donderdagMIDDAG 14 november om 14.00 uur. 

Dan zal mevr. Madelein Duijvestijn ons van alles vertellen over Sinterklaaspapier. 

Zijzelf heeft een opleiding gevolgd voor dessinontwerpster en is werkzaam 

geweest in de confectie- en textielindustrie. In 1990 leerde zij de 

Sinterklaaspapierbewonderaar en verzamelaar Jaap Stout kennen. Vanaf dat jaar 

is ze echt gaan verzamelen. Haar collectie omvat zo’n 4800 verschillende soorten 

Sinterklaaspapier, waaronder zelfs exemplaren van voor de 2e W.O.. Zij heeft een 

expositie gehad in de Kunsthal in Rotterdam en vanaf 2013 was een deel van haar verzameling ook 

te zien in het Openluchtmuseum in Arnhem. 

Heeft u thuis nog Sinterklaaspapier en kunt u het missen? Misschien doet u Madelein er een plezier 

mee!  Om 13.30 uur is de zaal open. 

 

 

voorzitter: Tine Weernink 

NIEUWSBRIEF
www.vrouwenvannu.nl/berkhoutbobeldijk 

november 2019 



 

Mededelingen 

 Op de vorige avond, met de dames “Zus en Zo”, werd er met de hoed  € 85,- opgehaald voor 

het goede doel in Afrika. Dat goede doel was een project waar hun inmiddels overleden broer aan 

deel had genomen. Met de mensen die het hebben voortgezet hebben de zussen nog steeds 

contact. Een mooi bedrag dames! 
 

 Er blijkt wat verwarring te bestaan over wat er wel en niet betaald moet worden op onze 

avonden. Het is de bedoeling dat u elke avond zelf de koffie en een drankje afrekent. Een enkele 

keer neemt het bestuur dat voor zijn rekening maar dan wordt dat aan het begin van de avond 

vermeld. 
 

 De commissie Textielkunst nodigt Vrouwen van Nu, Noord Holland, uit tot het maken van een 

hart! Een persoonlijk hart! Borduren, weven, zacht of hard, gebroken, gesloten, maakt niet uit. 

Maar niet groter dan een A4!!! 

Alle ingeleverde harten maken een prachtige tentoonstelling in Schoorl op 3, 4 en 5 april 2020. 
 

 Op woensdag 16 oktober 2019 heeft de Vrouwen van Nu Noord trainingen georganiseerd, 

voor bestuursleden en aankomend bestuursleden en geïnteresseerden. Enkele bestuursleden en 

leden zijn naar die trainingen geweest. Wij waren bij de volgende onderwerpen aanwezig:  

 WEBMASTER: 

 Deze training ging over hoe de website in te vullen en aantrekkelijk te maken. Hoe leuk is 

het om dames uit de eigen regio te enthousiasmeren om van “Vrouwen van NU” lid te worden.  

 PORTAL: 

Sinds enkele jaren is de ledenadministratie helemaal digitaal geworden. Elke afdeling houdt 

zelf deze zgn. ledenportal bij; de portalbeheerder verwerkt de mutaties, zoals nieuwe leden 

invoeren, opzeggingen en het up to date houden.  In deze training werd uitgelegd, wat voor 

mogelijkheden er allemaal zijn , wat je met de Portal kunt doen. En tegen welke problemen zijn we 

aangelopen in de afgelopen jaren.  

 MEDIA TRAINING: 

 Het thema was : Hoe zet je  Vrouwen van Nu  “in de wereld”? 

Welke tools en kennis heb je nodig om een mooi persbericht te schrijven en via welke kanalen 

verspreid je het persbericht, hoe werkt Social Media (o.a. Facebook) en waarom is communicatie 

belangrijk. We hebben tips en tricks van de trainer gekregen, waar we mee aan de slag kunnen.  

Bv. Hoe zetten we een leuk artikel in de krant of dorpskrant. Wat zijn mogelijkheden van o.a. 

Facebook en wat is de meerwaarde.  

 Het was een zinvolle dag, waarmee we als bestuur weer stof om over na te denken hebben.  

Door: Trudy Rus. 
 

 De dagen worden korter, de lampen moeten eerder aan, het zal niet zo lang meer duren of 

alles zal in Kerstsfeer zijn. Het wordt daarom tijd om u alvast een beetje te richten op onze 

Kerstbijeenkomst, donderdag 19 december. De bijeenkomst bestaat uit twee delen:  

het Kerstdiner en onze Kerstavond. 

Het Kerstdiner is een “Proeverijtje” in drie gangen. Kosten: € 25,- Daarbij is  één drankje 

inbegrepen. Meerdere drankjes zijn voor eigen rekening. 

Het diner begint om 17.30 uur, maar de zaal is open vanaf 17.00 uur!!!! 

De verwachting is dat het eten ongeveer tot 19.00/19.15 uur zal duren. De zaal zal dan in 

gereedheid worden gebracht voor het avondprogramma met historicus Martijn Pieters, die ons vast 

heel veel leuke Kerstfeiten gaat vertellen. De inloop voor de avond is vanaf 19.30 uur. Onze avond 

begint gewoon om 20.00 uur, maar de koffie is al klaar om 19.45 uur! De koffie met wat lekkers is 

deze avond voor rekening van de club. 



Lijkt het u gezellig en lekker om aan ons Kerstdiner deel te nemen, stort dan € 25,-  op ons 

rekeningnummer: NL22 RABO 0329 7015 92 t.n.v. VvNu Berkhout/Bobeldijk o.v.v. “Kerstdiner”.  

Als het geld op de rekening staat is uw deelname een feit. Kunt u het bedrag niet overmaken dan 

heeft u donderdag 14 november de mogelijkheid contant te betalen. Omdat Elleke ruim op tijd haar 

inkopen moet regelen is het belangrijk dat alle betalingen voor het Kerstdiner vóór 5 december bij 

ons binnen zijn. Mochten er speciale dieetwensen zijn laat ons dat dan even weten. 

Het bestuur hoopt dat u allemaal gezellig mee komt eten! 
 

 En wilt u uw huis ook in Kerstsfeer brengen?  

Dat komt goed uit want op maandagavond 16 december, vanaf 19.00 uur, gaan we weer iets 

feestelijks bij Casa Flores maken. U kunt dit keer kiezen wat u wilt maken: een Kerststuk of een 

Kerstkrans. De prijs is € 25,- Daar zit alles bij: materialen, versieringen, een eventuele schaal, 

koffie met wat lekkers en warme glühwein en heel veel gezelligheid. U hoeft alleen een scherp 

mesje en een kniptang mee te nemen en natuurlijk uw portemonnee. We betalen daar. 

Tot 5 december kunt u zich aanmelden bij Tine Weernink, tel.: 0229-551875.  

Het adres van Casa Flores is: Westeinde 231, 1647 MK Berkhout. Tel.: 0229 551234. 
 

 In Amsterdam gaan we op zaterdag 28 december 2019 de Lichtjestoer wandelen.  

     Wie gaat er mee?  

30 verlichte Kunstwerken van internationale kunstenaars zetten een deel van de 

stad in het licht en wij gaan dat al lopend op ons gemak bekijken. Vanaf 17.00 uur 

staat alles in het licht. In december komen we met een uitgewerkt plan.  

Voor nu: het peilen van de animo! De lengte van de wandeling is 8,5 km. En de 

wandeling zelf kost geen geld. De reis naar Amsterdam kost natuurlijk wel wat.  

Je kunt ook een vriend of vriendin meenemen. Lijkt het je leuk en heb je die zaterdag geen 

verplichtingen, geef je dan op bij Renie, e-mail: renie.van.aartrijk.roos@gmail.com  

Het thema van deze Lichtjestoer is “DISRUPT!” (ontregeling). De mens heeft een ontregelende 

invloed op de natuur en het klimaat. Zal de natuur de mens straks de baas zijn of niet? De 

kunstenaars hebben er zo hun ideeën over! 
 

 

 

 

 

 Clarice Gargard, namens alle Nederlandse vrouwen, een speech heeft gehouden voor de 

Verenigde Naties? Wilt u weten wat ze daar precies heeft gezegd? Kijk dan op de landelijke 

website  

 het nieuwe thema voor 2020 “Generatieleren” is? 

 dat volgend jaar de Vrouwenweek van 6 maart - 13 maart wordt gehouden? 

 dat uw lidmaatschapskaartje voordeel op kan leveren? In het Loo bv. bij de tentoonstelling 

“Spirit of Winter”, niet voor € 17,50 maar voor € 14,- Of bij de Margriet Winterfair in de 

Brabanthallen, geen € 20,50 maar € 15,50. Ook bij Landleven in Arnhem betaalt u voor de 

entree maar € 12,50 i.p.v. € 19,50.  

 dat het “Eigen Huis”, het kantoor van de VvNu in Den Haag, verkocht gaat worden? Het 

opknappen van het pand kost erg veel geld. Er zal gezocht worden naar een kleiner en 

goedkoper pand. 

 84% van de vrouwen haar droom volgt? 

 

Het bestuur stelt het zeer op prijs als u ons het wel en wee uit de wijk wilt vertellen. 

 

Tot ziens op donderdagmiddag 14 november! 

Wist u dat . . . . 
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