
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          Foto gemaakt door Marianne Zweed ( Reigersweg ) 

 

 

NIEUWSBRIEF 2022 

 

 

 



 

Programma 2022: 

Donderdag 6 januari : Aanvang: 10 uur:  Nieuwjaarskoffieochtend met foto’s van Ina  
                                  Bulk. Gezellig samenzijn om het nieuwe jaar in te luiden. 
 

Dinsdag  18 januari   : Aanvang 20.00 uur: Anne de Bruin komt vertellen waar al dat    
                                  zwerfvuil haar brengt.  
 

Dinsdag 15 februari  : Aanvang: 19.30 uur. Jaarvergadering en kienen.  
           Op de jaarvergadering treden enkele zittende bestuursleden af.  
           Dat betekent in de praktijk, dat zij zich nog tot en met april 2022 
           met de gang van zaken zullen bemoeien, zodat het eerste deel  
           van het jaarprogramma netjes uitgevoerd gaat worden.  
           Daarna zijn zij niet meer verantwoordelijk voor de gang van zaken  
                                 bij de club. 
 

Dinsdag 15 maart     : Dhr. Marius Vonk komt ons vertellen wat de gevangenenzorg  
                                 precies doet voor (ex)gevangenen, tbs-cliënten en hun familieleden   
                                 met behulp van een PowerPointpresentatie. Daarnaast en dat is een  

         aangrijpend  onderdeel van de bijeenkomst, vertelt hij wat hij als  
         bezoekvrijwilliger zoal zelf meemaakt.  

 
Dinsdag 19 april        : Laten we hopen, dat nu het ééndagsbestuur eindelijk hun  
                                 programma eens dóór kunnen laten gaan en dat niet weer dat  
                                 vermaledijde virus de kop opsteekt! 
              

Als dit alles, wat we nu geregeld hebben, zou kunnen lukken, dan zouden we heel blij 
zijn! Laten we het hopen! Mocht het anders moeten, of vanwege corona-maatregelen 
moeten worden afgelast, dan laten wij dat aan u weten per mail of met een bericht in 
de Dorpskrant. 
 
Het tweede deel van het jaar, het gebeuren van september tot en met december, 
zal worden samengesteld door een groepje dames, die al eerder voor de club enkele 
leuke afspraken heeft geregeld, n.l. Agma en haar schoonzus Gerda Beemsterboer, 
aangevuld met Simona Tabbers.  
 
We hopen dat er het hele jaar veel te genieten valt! 
 
 

 

de berichtgeving op uw mail 

       en/of in de dorpskrant. 

 

 



 

Beste dames van  VROUWEN VAN NU,  

 
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor ons als bestuur. Wij hadden een 
jubileum te vieren in april, maar helaas kon dit vanwege het geniepige virus, dat de 
hele wereld in de tang heeft, niet doorgaan.  
Maar gelukkig, in september 2021 konden we weer starten en u kwam toen ook 
massaal naar de eerste avond. 
Heeft u de gezellige ochtenden en avonden niet gemist? Niet uit te kunnen gaan in ons 
eigen vertrouwde dorpshuis? Dit is wel wat er gaat gebeuren als niemand zich 
beschikbaar stelt om in het bestuur plaats te nemen. Een aantal 
dames in het bestuur stellen zich reeds meer dan 10 jaar 
beschikbaar, maar willen nu echt stoppen.  
Wij, als bestuur doen al twee jaar een beroep op u; kom ons 
helpen; meedenken om een leuk programma te maken. Dit is 
echt een NOODKREET.  
Als er niemand bij komt, is het einde verhaal voor onze vereniging.  
Het zou mooi zijn, als er mensen opstaan om het stokje over te nemen. 
 
Ik neem hierbij afscheid als voorzitter van Vrouwen van Nu, Abbekerk-Lambertschaag.  
Ik daag jullie uit om de vereniging te laten voort bestaan. Ik heb mijn uiterste best 
gedaan al die jaren, maar ben toch teleurgesteld, dat ik geen nieuwe bestuursleden 
aan jullie kan voorstellen.  
Ik wens u allen een goede gezondheid toe. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Benita Schouten-Versloot.   
 

 
*********************************** 

De data voor de bijeenkomsten voor 2022 zijn als volgt: do 6-1, di 18-1, di 15-2, di 15-3, 
di 19-4, di 20-9, di 18-10, di 15-11, do 24-11, vrijdag 16-12 kerstviering. Onder voor -
behoud van doorgang i.v.m. de maatregelen die gelden tegen die tijd.  
 
                                    ************************************ 
Ook kunt u nog steeds DE-punten sparen en inleveren bij één van de bestuursleden. 
We houden de stand bij en besluiten wat we kunnen aanschaffen voor de kienavond.  
 

 

 

     

 



 

 

 

Voorzitter: vacant!      Benita Schouten is in december 2021   
                                        afgetreden.  
 
Secretaris en Penningmeester: Willy Warnar,       Aftredend op  jaarverg. 
Lijsterbeslaan 2, 1657 AR Abbekerk. 
Telefoon 0229 582277 
E-mail: willywarnar@quicknet.nl 
 
2e secretaris: Yvonne Koenders, 
Noordzicht 2, 1657 LA Abbekerk.  
Telefoon 0229 581744 
E-mail: yvonne.van.roden@quicknet.nl 
 
Vicevoorzitter: Alien Schotel,                                   Aftredend op jaarverg.  
Kapershof 6, 1657 LM Abbekerk. 
Telefoon 0229 581789 
E-mail: bschotel@ziggo.nl  
 
Bestuursleden: 
Bets Berkhout, Piraat 21, 1671 RX Medemblik.     Aftredend op jaarverg.  
Telefoon: 0227 754120. E-mail: betsberkhout@hotmail.com 
 
Wil Kwaak, Zandvoortwijk 36, 1657 LT Abbekerk. 
Telefoon 0229 844736. E-mail: wilkwaak@quicknet.nl 

  
 
 
Webmaster en mederedacteur boekje/nieuwsbrief:  
Marjo Koster, Kerkelandshoek 13, 1657 LN Abbekerk.  
Telefoon 0229 582081. E-mail: marjokoster@quicknet.nl 
 
 

 

 

Ik heb het nog nooit gedaan. 

Dus ik denk dat ik het wel kan! 

                                                 - Pippi Langkous - 
 
 
 
 

 



CONTRIBUTIE  2022 

Voor 2022 is de contributie vastgesteld op € 55,50.  

Hoe de contributie voor 2022 betaald moet worden, ziet u bij ontvangst van het  

Magazine “Vrouw van Nu”. Daarin bevindt zich namelijk een factuur hiervoor. 

Let op, op de factuur staat een nummer dat u  bij betaling dient te vermelden.   

 

Dit is het tweede jaar dat het Landelijk Bureau heeft bepaald dat er een centrale inning  

zal plaatsvinden. Alle leden uit het hele land moeten dus aan ‘Den Haag’ betalen.  

Na ontvangst van de contributie aldaar, krijgt elke afdeling het hun toekomende deel.  

Het is dus precies omgekeerd. Andere jaren moesten wij het deel waar zij recht op  

hadden, aan hen afdragen.  

 

De verdeling ziet er als volgt uit: 

Afdelingskas              € 28,85 

Provinciale kas             €   8,-- 

Landelijke kas              € 18,65 

                                                   ------------ 

Totaal               € 55,50 

Graag in januari 2022 overmaken aan de hand van de factuur bij het magazine. 

Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december.  

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan dient u dat vòòr 15 oktober door te geven  

aan de secretaris. Indien uw melding later wordt ontvangen, bent u de contributie  

voor het daaraan volgende jaar eveneens verschuldigd. 

Ook adres- en e-mail wijzigingen kunt u doorgeven aan de secretaris. 

 

 



Jaarverslag bijeenkomsten 2021.  

Van januari t/m april 2021 mochten wij helemaal niets organiseren, i.v.m. de corona-

maatregelen die zijn ingesteld door de regering van ons land. 

Wèl heeft het bestuur van de vereniging met het Paasfeest bij alle leden thuis een bosje gele 

tulpen afgeleverd, als een hart onder de riem om deze vreselijk moeilijke tijd vol te houden.    

Gedurende de zomer werden de teugels iets losser gelaten, zodat we op dinsdag 21 

september 2021 weer een avond konden organiseren. Zodoende konden wij Dhr. en Mevr. 

Teunen uitnodigen om samen met ons een “wandeling” door de Jordaan in Amsterdam te 

maken. We zagen prachtige plaatjes en genoten van de leuke Jordaan-liedjes en de verhalen 

die erbij verteld werden. Grandioze leuke avond!  

 

Eindelijk waren de vrouwen van onze vereniging weer gezellig bij elkaar! En….. niet te 

vergeten, er was ook nog een heerlijke traktatie, vanwege ons 85 jarig jubileum, die eerste 

avond, dat we weer mochten! 

Op 19 oktober 2021 ontvingen wij op onze ledenavond, de schrijversgroep uit Hoogkarspel 

van Creatief Westfries. Er waren maar liefst 10 leden van de groep naar Abbekerk gekomen 

om in het Westfries ontzettend geinige verhalen voor te dragen. Dit was weer een echt 

gezellige, ouderwetse avond met veel gelach en ook wat serieuze tintjes natuurlijk. We 

hebben prachtige Westfriese woorden bijgeleerd en we kregen bij de koffie een plak 

Westfriese krentenmik. Zalig! 

Toen kwam er plotseling weer paniek in Nederland, er kregen weer veel mensen het corona-

virus te pakken, de zoveelste “golf” kwam er aan.  

De geplande avond van 16 november 2021 werd afgelast. Wederom werd het 

ééndagsbestuur hierdoor getroffen. Dit is de tweede keer, dat zij getroffen werden, want al 

eerder, n.l. in maart 2020 moest deze avond ook al afgelast worden.  

Op 26 november 2021 mochten wij dan toch een feestje vieren ter gelegenheid van ons 85 

jarig jubileum. Het bestuur had besloten om een High Tea in dorpshuis “De Nieuwe Haven” 

te houden. Het werd een heel gezellige en heel smakelijke middag. Er was zoveel lekkers, 

zowel hartig als zoet, en heerlijke theesmaakjes. De tafels waren gezellig gedekt met 

ouderwetse theelichten en mooie theepotten, alsmede de kop- en schotels kwamen uit een 

lang vervlogen tijd. Erg leuk! De medewerkers van het dorpshuis hadden zich behoorlijk 

uitgesloofd om dit te bewerkstelligen. We gingen allen voldaan naar huis! Alweer een mooie 

middag! 

Op 17 december 2021 hielden wij onze Kerstviering. Met een koud- en warm buffet kon de 

middag niet meer stuk! In de middag? Ja, dat klopt. De regering heeft besloten om de horeca 

te sluiten om 17.00 uur in de middag, dus begonnen we al om 13.30 uur.  

Tijdens de middag werd opgetreden door Wil Luiken (piano) met zang van Tiny Hollenberg. 

We hebben genoten! 



FIETSCLUB         
Wij, Riet en Riet, hebben besloten om het fietsen niet meer te begeleiden. We fietsen 

al een paar maanden, elke dinsdag in de maand om 13.30 uur vanaf het Dorpsplein 

(Burg. P. Kromplein). Iedereen die er dan staat kan mee. Er is elke keer gefietst. Soms 

met drie tot ook wel 10 vrouwen die mee reden. Soms was het moeilijk om een 

opsteekpunt te vinden, vanwege de covid, maar ook dat lukte toch. Dus houdt het in 

de gaten en fiets mee! Gezellig!  

Groeten van Riet Bosstad (tel. 581682) en Riet Ros (tel. 852182).  

 
LIEF EN LEED IN 2021  

Afgelopen jaar hebben we (Simona en Joke) attenties afgegeven bij diverse vrouwen. 
Ook gingen we bij sommige op bezoek (1 ½ meter op afstand).  
Yvonne heeft kaarten gestuurd bij verjaardagen en ander lief en leed. 
Alie Schagen en Annemarie Stroes zijn overleden. Bijzonder is het dat Alie Schagen 
altijd lid is gebleven, al woonde ze al jaren in Sweelinckhof. 
Nel en Joop Wijnstekers en Anneke en Jan Zander waren 60 jaar getrouwd. 
Nel van Saarloos is 85 jaar geworden en Alie Visser 80 jaar. Op 20 december wordt 
Marijke Schipperheyn 80 jaar. Ze is net lid geworden. Riet Stam, Jannie Coevert, Els 
Horsten, Dé Beets , Ali Dekker en Tiny Tensen zijn dit jaar ziek geweest. 
Als u hoort van iemand, die ziek is of iets te vieren heeft, laat het ons weten. 
 
Yvonne Koenders tel. 581744    
Simona Tabbers tel. 591629 
Joke Dekker  tel. 582200 
 
 
 

HANDWERKCLUB  

We zijn in september 2021 weer gestart om bij elkaar te komen. 
We proberen hiermee door te gaan, zolang corona er geen stokje voor steekt. 
Helaas is Annemarie Stroes overleden. Zij was een creatieve vrouw, maakte mooie 
werkstukken. We zullen haar zeker missen. 
Misschien dat er nog iemand zich bij ons clubje wil aansluiten?? Wij komen de eerste 
donderdag van de maand bij elkaar en nemen ons handwerkje mee.  
Soms stimuleren we elkaar met iets leuks en verder gaat ieder haar eigen gang, 
desnoods met het breien van een sok.  
We komen om de beurt bij iemand thuis, dat is heel gezellig! 
Voor info : Riet Bosstad (tel.: 0229-581682).  
 
 
 
 



DE ACTIVITEITENCOMMISSIE  

De enige activiteit dit jaar was op vrijdag 2 juli. We begonnen met koffie met iets 
lekkers in het Dorpshuis, daarna ging een gedeelte van de dames een rondwandeling 
door Abbekerk maken en we sloten af met een heerlijke Lunch in het Nieuwe Bonte 
Paard. 26 dames genoten van dit leuke uitje, zo dicht bij huis. Voor het aankomend 
jaar zijn wel wat plannen, maar wij wachten de maatregelen af. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                   Alleen   maken we een                                      

                               succes van    

 

 


