
 

 

 

 

 
 

Beste Vrouwen van Nu uit Berkhout en Bobeldijk, 
De zomerstop zit er weer op. De avonden worden alweer wat korter en in september beginnen we 

weer met onze avonden. 

 

 

Terugblik 

Weet u nog naar wie we, voor het zomerreces, luisterden? Ja, inderdaad, naar Yvonne Kroon! 

Hieronder leest u het verslag van die avond, gemaakt door Waltraud. 

Yvonne Kroon uit Amsterdam wist ons op zeer boeiende wijze van alles 

te vertellen over het leven van bijzondere vrouwen vanaf de 16e eeuw. 

Ons is allemaal bekend dat vrouwen er niet veel toe deden in deze 

tijd, behalve als je van adel was of in een handelsfamilie was geboren. 

Ook als je weduwe was had je meer rechten, zo kon je de 

bedrijfsvoering van je echtgenoot voortzetten. Kloostervrouwen vonden aanzien door het schrijven 

van kronieken die tot op heden bewaard zijn gebleven. Een bekende vrouw uit die tijd was Kenau 

Simonsdochter Hasselaar, zij was weduwe en daardoor scheepsbouwster en houthandelares die 

haar “mannetje” stond tijdens de tachtigjarige oorlog. Zij riep de vrouwen op tijdens het verzet 

van Haarlem om mee te vechten tegen de belagers. Margaretha van Oostenrijk, regentes, maakte 

zich bekend doordat haar hof een centrum van kunst en cultuur werd. Barker Jacobs had een 

uitdragerij waar later de Bank van Lening in Amsterdam uit voortkwam. Vrouwen mochten in die 

tijd niet varen maar er waren waaghalzen die zich verkleed als man lieten inschepen en midden op 

zee pas hun ware identiteit toonden. 

Ariana Nozeman was de eerste vrouwelijke beroepstoneelspeelster die veel bekendheid genoot. 

Daarvoor werden vrouwenrollen door mannen gespeeld. In de achttiende eeuw krijgt de vrouw een 

ander aanzien, het is de tijd van de “verlichting”. Er kwam onder meer meer gelijkheid.  

Aagje Deken was een vrouw met een eigen mening die ze als schrijfster kon overbrengen. Ook 

Betje Wolff was zo’n vrouw. Zij woonden na de dood van Betjes man samen in de Rijp en later in 

Beverwijk. Zeer vooruitstrevend voor die tijd. Hun “nieuwe” ideeën komen in hun boeken tot uiting. 

In de negentiende eeuw is de industrialisatie een tijd waarin vrouwen en ook jonge kinderen in de 

fabriek aan het werk moeten. In de twintigste eeuw krijgen vrouwen steeds meer te zeggen, 

eindelijk! In 1917, is er voor hen ook het kiesrecht. Suze Groeneweg, Wilhelmina Drucker,  

Annette Poelman en Aletta Jacobs zijn bekende namen. 

Vrouwen gingen zich ontwikkelen en werden ook op de universiteit gedoogd. Vanaf deze tijd ging 

het allemaal heel snel met hun ontwikkeling. Yvonne eindigde haar verhaal met 

Annie M G Schmidt, die samen met de illustraties van Fiep Westendorp, de 

prachtigste boeken schreef. Over al deze vrouwen wist Yvonne smakelijke 

anekdotes te vertellen. Al met al heel wat vrouwen die hun mannetje stonden, 

gelukkig hebben we ook in deze tijd nog steeds vrouwen die opkomen voor hun 

mening en recht. Na afloop werd er door het bestuur aan alle aanwezigen een 

prachtige kaars, gemaakt door de medewerkers van Pand 12, uitgereikt.  

De dames die niet aanwezig waren kregen deze attentie, vanwege het 85 jarig 

bestaan van de afdeling, thuisbezorgd. 

voorzitter: Tine Weernink 
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Onze eerstvolgende avond is 

donderdag 8 september 
We beginnen deze avond om 20.00 uur met een lezing van Michael van Beek. Hij is naar 

Canada geweest en had daar een speciale reden voor. Als u wilt weten wat die reden 

was, dan moet u zorgen dat u er bij bent die 8ste september!  

Tipje van de sluier:”Volg je hart en dromen!”. 

 

 

Van de tuincommissie! 
Lange tijd was er sprake van twee tuinclubjes. Maar omdat er nogal wat veranderingen hebben 

plaatsgevonden in de groepen zijn ze samengevoegd tot één tuingroep. Aangezien de oudste club, 

Sub Rosa, 20 jaar bestond, hebben ze meteen het feestje samen gevierd! Lees hieronder het 

verslag en geniet van de mooie plaatjes! 
 

“Sub Rosa” 

Het is al weer enige tijd geleden dat onze tuinclub 20 jaar bestond. Bij een jubileum hoort 

natuurlijk een feestje, maar ook hier strooide Corona roet in het eten. 

Zoals dit jaar heel veel “inhaalfeestjes” zijn gevierd hebben wij dit ook dubbel en dwars gedaan. 

Wij hebben er een heerlijk dagje van gemaakt bij “The Twins” in Benningbroek. 

 

We werden ontvangen met een rondleiding in de tuin en na het genieten van allerlei lekkernijen 

gingen we aan de slag! In iedere tuin past wel een libel, vlinder of vogeltje van mozaïek, dus dat 

werd hard werken voor ons. Nadat we na de lunch nog heel veel puntjes op de i hadden gezet, kon 

het kunstwerk worden ingepakt om vervolgens thuis de finishing touch met het voegen te 

ondergaan. Nog even tijd voor een alcoholvrije afscheidsborrel en dan was het tijd om ”moe maar 

voldaan” na een hele gezellige zonnige dag huiswaarts te gaan. 

PS. Van mij mag ieder 5 jarig jubileum zo worden gevierd!! 

Renie Lindenkamp 



Mededelingen 

 Onze landelijke voorzitter, Carla Wijers stopt ermee. Aan elke afdeling was gevraagd een 

ansichtkaart van het dorp of de stad te sturen. Wij hebben een kaart van Berkhout 

gestuurd. Met daarop onze dank en de beste wensen namens Berkhout en Bobeldijk. 
 

 Resultaat van de enquête: Wat is er zoal ingevuld? 
 

Wat is het onderwerp van een voor u boeiende avond? 

 Beleggen, ethiek, huidige geopolitiek, wereldvrouwen, feminisme jaren ‘60 en ‘70 met 

discussiegroepen, waterschappen, biologisch tuinieren, moestuinen en siertuinen. Meer in 

groepjes discussiëren, interactie. 

 Cultuur, geschiedenis. 

 Knutselavond/ middag met muziek 

 Reisverslagen, en boeiende spreekster.  2x 

 Boekbespreking. 

 Kinderen van leden, of andere familieleden over hun beroep/hobby laten vertellen. 
 

Hoe ziet een gezellige avond er voor u uit? 

 Cabaret, spel/quizavond. 

 Zoals het nu is. 

 Muziekavond.  2x 

 Praten met elkaar, actief zijn. 
 

Wilt u samen met het bestuur nadenken over het nieuwe jaarprogramma? 

 Samen nee, nadenken over nieuw programma ja. 

 Als ik een idee had wel. 

 Ja.  2x 
  

Welke inbreng zou u in de vereniging willen hebben? 

 Hand-en-spandiensten verlenen.  4x. 

 Meerdere excursies doen. 

 Aanwezig zijn. 
 

In welk beroep bent u werkzaam (geweest)? 

 Onderwijs  2x 

 Administratie, kantoor,  4x 

 Zorg  2x 

 Verzekeringen, 

 Veehouderij  2x 

 Huishouding, kantoor en café. 

 Verpleging. 

 Winkel, etaleur. 

 Pedicure. 

 Bestuurlijke functies. 
 

Waar bent u goed in? Wat is uw kwaliteit? 

 Luisteren.  3x 

 Handwerken, schilderen, zingen, organiseren, line dance. 
  

Welke kwaliteit zou u met ons willen delen? 

 Organiseren. 

 Luisteren. 

 Zingen en line dance. 

 



Naar welk tijdstip voor een bijeenzijn gaat uw voorkeur uit? 

 Afwisselend middag/avond.  3x 

 Middag.  2x 

 In de winter naar de middag. 

 19.30 uur of 14.00 uur, wisselend. 
 

Heeft u voorkeur voor een middag- of avondbijeenkomst? 

 Niet echt. 

 Middag. 

 3x de middag, 1 x de avond. 

 19.30 uur of 14.00 uur, wisselend. 
  

Zou u iemand, die niet over vervoer beschikt, op willen halen en weer thuisbrengen? 

 Thuisbrengen wel, halen niet. 

 Uitsluitend als noodoplossing. 

 Ja hoor! 3x 

 Incidenteel. 
 

Vindt u het leuk om na afloop nog even gezellig na te zitten? 

 Nee!   1x 

 Ja   2x 

 Hoeft niet, is vaak al laat genoeg.  2x 

 Als het niet te laat is. 
 

In welke maanden wilt u bij elkaar komen? 

 Oktober tot april.   2x 

 September tot april. 

 Zoals het nu gaat is het goed. 

 September tot mei. 

 In de zomer niet. 
  

Wat zou u graag eens met de Vrouwen van Nu willen doen? 

 Lokaal nieuws horen en delen. 

 Zoals het nu gaat is het goed. 

 Handwerken. 

 Line-dance, zingen, reisje maken, Kees Plat. 

 Strandwandeling. 

 Choco experience in Zaandam, zuurkool maken, museum bezoek. 
  

Hoe kijkt u op dit moment tegen de vereniging aan? 

 Jammer dat het ledenaantallen terugloopt.  2x 

 Positief, actief bestuur. 

 Fijn dat de tuinclub er is. 

 Bewondering voor het bestuur. 

 Gezellig, de gemiddelde leeftijd is hoog. 

Wat zou u (of wij) kunnen doen om nieuwe leden te werven?  

 Mond op mond reclame. (�) 

 Het gaat toch al goed zo! 

 Er over praten. 

 Een instapavond organiseren. 

 Persberichten, gerichte doelgroepen benaderen, flyeren. 

  



Aan welke groep zou u op dit moment willen deelnemen? Omcirkel deze. 

Leeskring   3x 

Wandelgroep,  2x 

Fietsclub,   3x 

Gespreksgroep,  1x 

Kookgroep,  

Lunchgroep,   1x 

Fotografiegroep,  1x 

Schrijfgroep,  1x 

Filosofiegroep,  1x 

Handwerkgroep divers of specifiek,  1x 

Museumgroep,  3x 

Tuinclub,   3x 

Knutselclub,  

Tekenclub,  

Schildersgroep,  2x 

Reiscommissie,  

Kaartclub,  

Bioscoopgroep  3x 
 

Of is er nog een andere groep waar u bij zou willen horen? 

•  Beleggingsclub  2x 
 

Heeft u nog andere suggesties voor ons?  

Geen andere suggesties. 

 

Voor onze filmfans 
Om de week, op dinsdagmiddag in de VUE-bioscoop in Hoorn. Inloop om 13.30 uur. Start van de film 

om 14.00 uur. Kopje koffie en thee met wat lekkers. Allemaal voor €7,50 ! 

• Di. 13/09: : “Ich bin dein Mensch”: Het is lastig ruziën met een partner die 

nooit fouten maakt. ‘Kun je niet één keer iets doms doen?’, verzucht Alma (Maren 

Eggert), nadat Tom (Dan Stevens) zich weer eens van zijn perfecte kant heeft laten 

zien. Helaas: Tom is een robot die is geprogrammeerd om het zijn omgeving naar de 

zin te maken. “Ich bin dein Mensch”, een soms duister, vaak humoristisch drama over 

de romantische implicaties van kunstmatige intelligentie.  

• Di. 13/09 en 27/09: “Mothering Sunday”: Een eeuw geleden bestond er in 

Groot-Brittannië een schrijnend mannentekort als gevolg van de generaties die 

achterbleven in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. In deze verfilming van de 

gelijknamige roman van Graham Swift uit 2016, speelt niet alleen het gemis aan 

zoons, maar ook aan potentiële partners en dus het moederschap een rol. Tegen die 

achtergrond onderhoudt de 22-jarige keukenmeid Jane Fairchild – een wees – een 

geheime relatie met haar welgestelde buurman Paul Sheringham, die als enige van 

drie broers terugkeerde van het slagveld. 

• Di. 27/09: “Elvis”: Het verhaal van Elvis wordt verteld vanuit het personage 

Colonel Tom Parker, de manager. Tom Hanks zet hem met een beetje slissende stem 

neer. Bijzonder voor de Nederlandse bioscoopganger is dat Tom Parker in 

werkelijkheid Dries van Kuijk heette en uit Breda kwam. Zonder wat voor papieren 

dan ook liet Van Kuijk Nederland achter zich om zich in de Verenigde Staten met 

circus bezig te houden. Elvis Presley kwam echter op zijn pad en van 1955 tot en met 



1977, toen de zanger op 42-jarige leeftijd overleed, was hij zijn manager. Van Kuijk overleed zelf 

in 1997. 

 

 

 

 17 september de landelijke zwerfvuildag is? 

 musical en operettevereniging Purmerend een leuke voorstelling heeft in november?  

My fair Lady! Tickets zijn te boeken bij www.depurmaryn.nl of tel. 0299-432205. 

 het boek: “Koloniekind” een aanrader is! Het gaat over hoe kinderen opgroeiden in de 

gevangenis van Veenhuizen. 

 op 12 september is er weer de “Prinsessendag”. “Thema: individuele keuzes tegen collectieve 

belangen”. Voorafgaand aan Prinsjesdag! In Den Haag. Discussiedag. 

 het Museumtijdschrift zich richt op: hedendaagse en moderne kunst, fotografie, 

architectuur, mode en design tot oude kunst, archeologie en cultureel erfgoed. Bij  ieder 

nummer ontvang je de meest complete tentoonstellingsagenda van Nederland in handig 

zakformaat. Speciaal voor leden van Vrouwen van Nu is er een proefabonnement van  

3 nummers voor €23,50. Aanbieding is geldig tot eind december 2022. 

 https://museumtijdschrift.nl/winkel/uncategorized/vrouwen-van-nu/ 

 de Ecostoof weer helemaal hip is? 

De Ecostoof is een soort warme deken waarin je 

een dampende pan met eten plaatst waarmee je 

gerechten kunt gaar stoven. Met deze 

milieuvriendelijke “slow cooking” methode kun je 

je maaltijd urenlang laten sudderen zonder 

gebruik te maken van energiebronnen zoals gas 

of elektriciteit. Daar moeten we heen dames! 

 

 

 

Heeft u nog lief en leed? Deel dat dan a.u.b. met een van ons. 

 

Tot de 8e september. De koffie/thee staat vanaf 19.45 uur voor u klaar! 

 

Wist u dat . . . . 

http://www.depurmaryn.nl/
https://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/track/click?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=d418775950&e=0dee6a3116

