
 

 

 

 

 
 

 

Terugblik 
Onze eerste avond na lange tijd!  

Donderdagavond, 9 september 2021. 

Wat een verademing! We kunnen weer wat! 

Dat zullen velen van ons gedacht hebben toen de coronaregels wat werden afgezwakt en we onze 

eerste bijeenkomst weer hebben kunnen organiseren. Niet zoals altijd, 

maar aangepast, dat wel. We zijn uitgeweken naar het Cultureel Centrum 

van Berkhout, de kerk, waar we ruim konden zitten. De spreekster voor die 

avond hebben we doorgeschoven naar 2022, want een informeel samenzijn 

lag meer voor de hand dan een avond luisteren. We hadden allemaal de 

behoefte, om onder het genot van een lekker kopje koffie of thee en een 

appelpunt van Elleke, elkaar weer eens te spreken. Meer dan 20 dames 

maakten van deze gelegenheid gebruik. Onze voorzitter sprak een woordje 

waarin ze terugblikte maar ook weer wat vooruit keek. Na zo’n anderhalf 

uur keerden de meeste dames weer huiswaarts.  

Het begin is er! Nu hopen dat we door kunnen gaan. 14 oktober, zo is het plan, gaan we onze 

volgende avond houden.  

Wat een verademing! We kunnen weer wat! 

 

Volgende bijeenkomst: donderdagavond 14 oktober in de Berkhouter Kerk! 
Natuurlijk vragen we aan iedereen wanneer je je niet lekker voelt, niet naar de avond te komen. 

Heeft u een QR code op uw telefoon of een papieren bewijs van vaccinatie, neem dat dan ook voor 

alle zekerheid mee. De avond begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.45 uur wordt er koffie/thee 

geschonken. 

Waar gaan we de komende avond naar luisteren? Het thema is “SINTERKLAASTRADITIES!” 

Het is nog wel even weg, maar de eerst sinterklaasversnaperingen liggen alweer in de schappen. 

Dhr. OUD zal ons deze avond helemaal bijpraten over de gebruiken die bij het feest van de 

Goedheiligman horen. Ook zal er deze avond aandacht zijn voor twee jubilarissen! Kortom, het 

wordt een gezellige avond! Het bestuur rekent dan ook op U! 

 

Mededelingen 

*) De contributie voor het jaar 2022 bedraagt € 55,50. Ook dit keer zal dit bedrag in januari 

2022 automatisch van uw rekening worden afgeschreven. 

     De verdeling van het geld is als volgt:  

     Afdeling:  € 28,85, Provincie:  €8,00, Landelijk: € 18,65. 

*) Actie Rabobank komt er weer aan! Vanaf nu kunt u ook weer stemmen op onze club via de  

voorzitter: Tine Weernink 
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 RABO Clubsupport. Als u lid bent van de Rabobank ontvangt u drie 

stemmen, één daarvan zouden wij graag mogen ontvangen. U gaat daarvoor 

naar de site van de Rabobank West-Friesland, Berkhout en dan naar het 

kopje “ samenleving”. Daaronder vindt u de Vrouwen van Nu. Volgend jaar 

bestaat onze afdeling 85 jaar en het geld wat deze actie oplevert willen 

wij daaraan besteden. Dus hoe meer stemmen, des te groter feest. Misschien zijn er in uw 

omgeving ook nog mensen die op ons willen stemmen? STEM Vrouwen van Nu 

BERKHOUT/BOBELDIJK! Alvast bedankt. 

          Waltraud van der Woude, penningmeester. 

*) De twee tuinclubs van onze afdeling denken erover om samen te gaan. Er zijn wat leden 

weggevallen dus samenvoegen ligt voor de hand. Ook de leesclub is inmiddels bij elkaar 

geweest. Langzamerhand wordt het allemaal weer wat gewoner. 

 

FILMNIEUWS: 

Op dinsdagmiddag in de VUE in Hoorn……….. 

*) 12 okt.: “Supernova”. Een Engelse film over een ontroerend verhaal waarin 

 door twee vrienden gepoogd wordt controle te houden over het leven.  
 

“Envole-moi”. Een feelgood film, vergelijkbaar met “Untouchables”.  

Een maatjesproject groeit uit tot een hechte vriendschap. 

 

 

*) 2 nov.: “Supernova”. Zie boven. 
 

“The father!” Een portret van een man die bang is de grip op de realiteit 

 te verliezen.  

Met Anthony Hopkins (Silence of the Lambs) en Olivia Colman (The Crown). 

 

Ga genieten van deze prachtige films! Voor € 7,50 incl. een kopje koffie/thee met 

wat lekkers erbij. Wilt u er zeker van zijn dat u niet de enige van onze afdeling bent, meldt u dan 

even bij mij. (renie.van.aartrijk.roos@gmail.com )Veel plezier! 

 

 

 Er weer bestuurstrainingen ( voorzitter, secretaris, penningmeester, portal, media en 

website) worden gegeven? Op 19 oktober in MFA de Kreek, Meetketting 1, 1689 XD Zwaag. 

Voor iedereen die eens wil kijken of besturen iets voor haar is. Geef u dan op bij 

pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com  

 Het magazine Vrouwen van Nu ook te koop is?  

Voor € 4,95, via bladcoordinator@vrouwenvannu.nl  

 U online het Textielfestival kunt bezoeken? Er zijn meer dan 150 video’s te bekijken.  

Ga naar www.Textielfestival.nl  

 U zich nog steeds kunt opgeven voor een middag klaverjassen of keezen?  

Bij Stam in Wognum. Van 13.30 - 16.30 uur. Thee/koffie en een lekker hapje.  

Kosten: € 5,- p.p. Aanmelden bij pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com  

 U op uw ledenpas  € 10,- korting krijgt bij de volgende creatieve vrouwen: De Opkamer in 

Middenmeer, cursussen op de naaimachine; Basic Lodge in Slootdorp, haken en stippen; 

Wist u dat . . . . 
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Strides in Abbekerk, tekenen en schilderen; Monique Schoenmaker, tekenen. Tik hun naam 

in de computer en hun website komt tevoorschijn.  

 Het bestuur nog altijd geïnteresseerd is in alle wel-en-wee van onze leden! 
 

 

Soms is er wat gedonder, 

valt er regen op ons neer. 

Maar zelfs in paradijzen, 

is het niet altijd mooi weer. 

Dus zoek een parapluutje, 

trek je regenlaarzen aan. 

Om mooi weer te appreciëren 

moet je soms een storm doorstaan! 

         

Door: Smooj 

 

 

Het bestuur hoopt vele leden te zien op donderdag 14 oktober! 


