
 

 

 

 

 
 

 

!! WELKOM, WELKOM, WELKOM !! 
Dat geldt natuurlijk voor onze eigen leden, maar nu ook voor die dames, die per 1 januari 2023 van 

de afdeling Avenhorn overstappen naar onze groep. Om alvast eens te proeven van de sfeer, 

nodigen we deze nieuwe dames uit op onze avonden in oktober en november. Daarna hopen we ze 

weer terug te zien in januari. Hopelijk tot 13 oktober in de Ridder St. Joris in Berkhout.  

Wat er die avond op het programma staat leest u verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Terugblik 
Donderdagavond 8 september was de eerste bijeenkomst na de zomerstop en mochten wij 24 

vrouwen verwelkomen om de verhalen en de film van onze dorpsgenoot Michael van Beek te 

beluisteren en te bekijken. 

Michael leed aan sarcoïdose en deze ziekte wilde hij overwinnen met in de voetsporen te treden van 

zijn idool Terry Fox. Ook wilde hij met zijn reis geld ophalen voor het onderzoek naar kanker want 

Terry Fox had kanker en bij hem was een been geamputeerd en hij doorkruiste Canada van de west 

naar de oostkust te voet op zijn prothese. In Canada is Terry een grote held en daar had Michael in 

zijn jeugd op een van zijn vakanties in Canada van gehoord. Nu 35 jaar later wilde Michael de tocht 

van oost naar west maken op een speciaal voor hem gemaakte fiets. 

Op 12 april 2015 vertrok hij voor deze barre tocht van 8000 kilometer. 

Het was er nog zo koud dat de kabels en de dynamo van de fiets bevroren 

en hij niet verder kon. Sneeuwstormen vlogen hem om de oren maar hij 

zette door totdat de politie hem van de weg haalde; het was te gevaarlijk 

om verder te fietsen in verband met de te verwachte weersomstandig-

heden. Hij moest toen noodgedwongen enkele duizenden kilometers met 

het vliegtuig afleggen naar Montreal. De media in 

Canada had ook al lucht gekregen van zijn reis en 

daardoor volgden veel mensen hem op de voet. De mensen die hij ontmoette 

gaven hem vaak een donatie of betaalden zijn overnachting of maaltijd. 

Daar was hij erg blij mee omdat de kosten aardig waren gestegen door de 

verplichte vlucht.’s Nachts sliep hij in zijn tentje of in een motel.  

Het slapen in een tent was niet geheel zonder risico, vooral als je was 

vergeten je foerage in een boom te hangen . Gelukkig kostte het de beren 

te veel moeite om de tent open te maken en kwam Michael er zonder 

kleerscheuren vanaf. 

Onderweg ontmoette hij veel mensen die een stuk met hem meefietsen of 

langs de weg stonden om hem te steunen maar wat miste hij zijn vrouw en 

kinderen. Michael heeft met deze reis een droom verwezenlijkt en is er 

sterk uitgekomen. Gelukkig gaat het goed met zijn gezondheid en kan hij zijn werk weer doen.  

Zijn motto is: “Volg je hart en je dromen”, dat geeft kracht. 

Michael, bedankt dat je deze mooie ervaring met ons hebt willen delen! 

Door Waltraud van der Woude 

 

voorzitter: Tine Weernink 
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Onze komende avond is 

donderdagavond 13 oktober 
Spreker is mevr. Schoon. Zij gaat ons vertellen over haar werk als BABS, “Bijzonder Ambtenaar 

van de Burgelijke Stand”!  

Na de pauze is het de bedoeling dat wij, haar publiek, elkaar gaan vertellen over 

onze eigen trouwerij. We willen u vragen om daarvoor een foto of 

een voorwerp waarover u iets leuks of bijzonders kan vertellen 

mee te nemen.  

Het bestuur laat u alvast hun eigen foto’s zien. 

We zijn benieuwd naar uw bijdrage! De koffie/thee staat klaar 

rond 19.45 uur. Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

 Als Prov. Bestuur nodigen wij alle leden uit voor de jaarlijkse klaverjas- en keezmiddag,  

op 4 november 2022. Aanvang 13.30 uur, inloop 13.00 uur bij: Party Centrum Stam, 

Raadhuisstraat 3, Wognum. Gaarne vernemen wij uiterlijk 28 oktober 2022 of je komt, 

opgeven kan via de e-mail: klaverjassen.keezen@gmail.com  of bellen naar: 06 40 47 1000. 

 De contributie voor 2023: De Ledenraad heeft de contributie voor het jaar 2023 

vastgesteld op € 56,50 met de volgende verdeling: de landelijke kas krijgt € 21,45, de 

provinciale kas € 5,65 en de afdelingskas € 29,40. De betaling van de contributie gebeurt bij 

de meeste leden via de automatische incasso. Een enkeling doet de betaling anders.  

 De ledenraadsvergadering van november wordt uitgesteld tot 14 februari 2023. 

 

 

Een voorstel 
Het bestuur heeft gemerkt dat het betalen van de consumpties vaak behoorlijk lang duurt en dat 

het van Matthias ook het een en ander vraagt. Daarom stellen wij het volgende voor: 

U betaalt bij binnenkomst € 5,00 aan diegene die de aanwezigheidslijst invult. U krijgt daarvoor 1 x 

koffie of thee met een koekje en een consumptie met een bitterbal. Na afloop hoeft niemand meer 

te wachten en wij betalen in een keer alles aan Matthias. Iedereen blij! Mocht u het NIET met dit 

voorstel eens zijn, bel dan even met Renie van Aartrijk, tel.: 0650257794 of mail naar: 

renie.van.aartrijk.roos@gmail.com  

Als iedereen het een goed voorstel vindt dan gaat dat per NOVEMBER in.  

Dus nog niet in oktober!!!!! 
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Voor onze filmfanaten 
Dinsdag 11 okt.: “Elvis”. Een film die een periode schetst van 20 jaar samenwerking 

met zijn manager Colonel Tom Parker. 

OF 

“El Buen Patrón”. Een film over een fabriekseigenaar die graag een 

onderscheiding in de wacht wil slepen maar niet heeft gerekend op ontevreden  

ex-personeel. 

 

 

Dinsdag 1 nov.: “El Buen Patrón”. Zie boven. 

OF 

 “Ali & Ava”: De Engels-Aziatische Ali is een huisbaas van het goede soort, die 

de dochter van een van zijn huurders naar school brengt en zo weduwe Ava tegen het 

lijf loopt. Ali worstelt met zijn impulsieve gedrag en de verwachtingen van zijn deftige 

familie: niemand weet dat de rek uit zijn huwelijk is geraakt en zijn vrouw en hij 

inmiddels binnen hetzelfde huis in aparte kamers wonen. Een realistische romance. 

 

 

Stap in een muzikale wereld van oneindige liefde en vreugde 

Unieke theatervoorstelling “Koningskind” in de Bonifaciuskerk in Medemblik, eind oktober!  

Spel, solo- en koorzang! 

 

“Koningskind” vertelt het verhaal van 

de jonge vrouw Mary die een keuze 

moet maken in haar leven.  

Gaat ze voor vastigheid en 

zekerheid of durft ze het aan om 

op haar eigen manier haar passie te 

volgen in zingen en muziek?  

Ze ontmoet verschillende personen 

waarmee ze mooie gesprekken heeft. Kunnen zij haar inspireren om op zichzelf te 

vertrouwen en de weg van haar hart te volgen? 

Dit alles wordt omlijst met prachtige koor- en solozang. Zangers en spelers 

zullen u ontroeren, laten lachen en zingend weer naar huis laten gaan. De 

voorstelling “Koningskind” staat garant voor een gezellige, hartverwarmende en 

inspirerende ervaring! En…..onze Lucia doet mee!  

Meer informatie: “Koningskind” is een gelegenheidsproductie.  

Voorstellingen zijn op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober(matinee) in de Bonifaciuskerk 

in Medemblik. Kaarten á € 17,50 p.p. (incl. servicekosten) zijn verkrijgbaar via 

www.jouweigenwijs.nl. Mocht online bestellen lastig voor u zijn, neem dan even contact op met 

Wendy Kamminga via 06-425 37 633. 

 

 

Van onze Parkambassadrice Renie Lindenkamp 
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Een aantal tips voor de komende maand in Het Park: 

  

Ik ben vorig seizoen naar een voorstelling van Loes Luca geweest in Purmerend. Ik kende haar in 

verschillende gedaantes, maar in deze voorstelling was zij een complete verrassing voor mij! 

 Een ontroerend, emotioneel, muzikaal stuk waarin ik af en toe 

de draad kwijt raak wie nu precies wie is, doordat Loes Luca 

een ingenieus samenspel opvoert met haar souffleuse  

Kaatje Kooy. Zij start in de rol van baby in een rieten mandje 

haar verhaal en doorloopt zo al haar levensfases op een voor 

haar karakteristieke humoristische wijze. Alleen die ene fase, 

waar ze het niet over wil hebben, wordt vertolkt door Kaatje 

(Oortje genoemd). Het stuk eindigt met de opmerking dat ze 

er weer is. Dat is met recht de juiste zin.  

 In Purmerend zaten er veel vrouwen van onze leeftijd in de zaal en er klonken veel kreten van 

herkenning in het verhaal en de liedjes, die werden gezongen.  

Kortom een aanrader! Woensdag 12 oktober om 20.30 uur! 

 

In een voorpremière heb ik Milène van der Smissen gezien.  

Een jonge meid, die niet alleen heel leuk kan vertellen over Dolly Parton,  

maar ook heel goed haar liedjes kan vertolken! 

Zij neemt het publiek mee op een ontroerende en muzikale reis,  

vol foute mannen en sterke vrouwen. Dinsdag 18 oktober om 14.00 uur! 

Mocht u meer willen weten, dan kunt u ook op de website van  

het Park kijken: www.hetpark.nl  

 

 

 
 

 de week van 29 september tot 6 oktober de week van de eenzaamheid is? We hopen, als 

Vrouwen van Nu, daar met onze avonden en onderlinge clubjes, iets aan te kunnen 

veranderen. We doen er nl allemaal toe. 

 de commissie “Reizen” zich per direct heeft opgeheven? 

 van 14 - 23 oktober het jaarlijkse online “HER” filmfestival aandacht vraagt voor 

gelijkwaardigheid van vrouwen wereldwijd. Een selectie van films die je niet zo snel in de 

bioscoop ziet, vormt daarbij het middelpunt. Via deze link meld je je aan. 

 U vrijkaartjes kunt winnen voor de film “Emily”? Emily is een modern Brits kostuumdrama 

geïnspireerd op het mysterieuze leven van Emily Brontë, een van de meest beroemde en 

provocerende schrijfsters uit de geschiedenis. Emily zoekt haar eigen weg en vindt de 

inspiratie voor een tijdloos meesterwerk: “Wuthering Heights”. Wil je kans maken op twee 

vrijkaartjes? Mail dan naar winactie@vrouwenvannu.nl en vermeld je naam, adres en 

lidnummer. 

 het bestuur graag van u hoort of er ergens lief of leed is? 

 U voor 21 oktober uw lidmaatschap op moet zeggen als u niet langer lid wil blijven? Graag 

per mail bij onze penningmeester, waltraud.vander.woude@quicknet.nl  
 

We kijken uit naar 13 oktober en hopen u allemaal te zien. 

Vergeet niet iets mee te brengen wat betrekking heeft op uw bruiloft/trouwerij!  

Tot dan! 

Wist u dat . . . . 
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