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Agenda: september, oktober en november 2020 

     

  september   

     

do 3 Opening nieuwe seizoen in het paviljoen  
‘t Sassennest’  in het park ‘Rusthof’  

10.00-11.30 u 

     

wo 16 Kunstgeschiedenis 10.00 u 

     

  oktober   

     

do 1 inloopochtend  (helaas geen lezing) 10.00-11.30 u 

     

wo 14 Kunstgeschiedenis 10.00 u 

     

  november   

     

do 5 inloopochtend  (helaas geen lezing) 10.00-11.30 u 

     

wo 18 Kunstgeschiedenis 10.00 u 

     

  Dit alles onder voorbehoud  i.v.m. corona   

  Voor alle bijeenkomsten is aanmelden bij 
Hannie Tijdeman verplicht! tel: zie pag. 8 

  

     
      

 
Alle contactochtenden zijn in ’t Onderdak, Gouverneurlaan 40, hoek Parklaan. 

Contactochtenden: de zaal is open vanaf 09.30 uur, koffie/thee 09.45 uur. 
Het programma begint om 10.00 uur. 

Koffie/thee € 1,00 per kopje. U wordt verzocht 
dit met gepast geld te betalen! 

 
Wel en Wee 

 
Als u weet dat er één van onze leden ernstig of langdurig ziek is, wilt u het dan 
doorgeven aan mevr. Elske Kuperus- Romkema, Wanmolenlaan 47, 2171LP 

Sassenheim. Tel: 0252 867689 

Koninklijk 

  N V V H - V R O U W E NN E T W E R K      
Sassenheim                             59e Jaargang:  nr. 3 –2020 
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Gespreksgroep 

Iedere 3e vrijdag van de 
maand 
info tel. 071-3647140 
Jelly Engelberts 
 

Dinerclub 
Iedere 3e woensdag van de 

maand 
info: tel. 0252-213105 
Sjaan Prins 

Zangkoor 
Op dinsdagochtend 
1x per 14 dagen 
info tel. 0252-210388 
06-21253497 
Hannie Tijdeman 

Bridgeclub 
Op dinsdagmiddag 
1x per 14 dagen 
info tel. 06 10246378 
afmelden: 071-7851867 
An Broers 
 

Museumclub 
Info: Hannie Tijdeman 
0252 – 210388 
06-21253497 
h.tijdeman@ziggo.nl 
 

Chi Gong 
Iedere maandagmorgen 
van 10 tot 12 uur 
Mw. Marga van Wetten. 
info: Ineke v.d. Zee  
tel. 071-3012824 

 

Kopij voor het volgende maandbericht kunt u tot 1 november  inleveren bij: 

Corrie Meijer, Heereweg 459, 2161DC Lisse.    E-mail  ac@cgmeijer.nl 
 

 

Begin nieuwe seizoen 
donderdagochtend 3 september 
 

In verband met de coronaperikelen hebben we de afgelopen tijd geen 
gelegenheid gehad om iets te organiseren. We willen nu graag bij het 
begin van een nieuw seizoen op een veilige manier bij elkaar komen. We 
hebben besloten om niet in ’t Onderdak bijeen te komen, zoals 
gewoonlijk, maar in de vrije natuur, waar de kans op besmetting zeer 
gering is. De bijeenkomst zal gehouden worden bij het Paviljoen  
’t Sassennest, gelegen in het Park Rusthoff tegenover ’t Onderdak 
onder het genot van koffie of thee met iets lekkers erbij, daarna een 
drankje met enkele hapjes. Wij hopen op goed weer; bij heel slecht weer 
stellen we de bijeenkomst een week uit.  
 
Om precies te weten hoeveel  dames willen komen, zullen jullie in 
verband met de coronaregels en de catering je aan moeten melden en 
wel                               voor 25 augustus a.s. 
Jullie kunnen je aanmelden bij Hannie Tijdeman. Telefoon of e-mail   
zie achterin dit boekje. 
 
We hopen er een gezellige bijeenkomst van te maken. En laten we hopen 
dat het geluk met ons is en dat het weer zal meewerken. 
 
Namens het bestuur, 
Ineke van der Zee 
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De inloopochtenden   in “Het Onderdak” 
 
Omdat er niet voldoende dames in de theaterzaal kunnen om een lezing te 
organiseren is er door het bestuur besloten in oktober en in november een 
inloop/koffieochtend te houden van 10 tot 11.30 uur 

Verplicht aanmelden bij Hannie Tijdeman via telefoon of e-mail!  (Zie 
laatste bladzijde). Koffie en thee kunt u zelf van de bar af meenemen 
aangezien er niet uitgeserveerd mag worden. Kunt u dit niet zelf dan is er 
wel iemand die u daarmee kan helpen. 
 

Kunstgeschiedenis 
 

We hopen ook weer met kunstgeschiedenis van start te kunnen gaan. 
Woensdagochtend 16 september a.s. zal de eerste les weer beginnen, 
maar vooraf zal moeten blijken of we gebruik kunnen maken van de 
ruimte naast ons lokaal. We hebben die ruimte nodig vanwege de 
coronaproblemen. 
Het is verplicht om je van te voren bij mij aan te 
melden! 
Telefoonnummer of e-mail zie achterin dit boekje. 
 
Ineke van der Zee 
 
De dinerclub  bij de KTS in Voorhout kan helaas i.v.m. corona nog niet 
doorgaan. Zodra hiervoor weer de mogelijkheid is laten we dit weten. 
 
Sjaan Prins 
 
 
De museumclub Hier kunnen ook voorlopig geen 
afspraken voor gemaakt worden i.v.m. corona. Wij 
hopen dat we weer gauw deze uitstapjes kunnen 
maken. 
                                         Hannie Tijdeman 
Koor Vroneko 
 
In overleg met Marleen van Leeuwen (de dirigente) hebben we moeten 
besluiten  de zang voorlopig niet door te laten gaan. Het zingen is te 
“coronagevoelig”, je hebt dan eerder een kans op besmetting. 
 
Ineke van de Zee 
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Dames bridge. 

 
Beste Dames 
  
Als bestuur zijn we bij elkaar gekomen om na te gaan hoe het komende bridge 
seizoen ingevuld moet gaan worden. Er mag weer gebridged worden maar….  
 ….    Tussen de tafels moet er anderhalve meter afstand gehouden worden.
 ….    Er moeten duidelijke looproutes komen.  

….    Per tafel moet er desinfecterende gel zijn.  
….    Bij de koffie/Fris tafel moet er afstand gehouden worden.  

Het zal duidelijk zijn, dat dit betekent, dat de tafelopstelling zal worden aangepast. 
We vragen van iedereen een grote mate van zelfdiscipline.  
Het is voor ons belangrijk om te weten of iedereen nog wil bridgen het komende 
seizoen.  
       Graag willen wij dit zo snel mogelijk van u weten;  
  
1    ik kom en respecteer de nieuwe regels  
2    ik zeg mijn lidmaatschap op  
3    ik kom tijdelijk niet meer, d.w.z. ik schort mijn lidmaatschap op  
  
Graag antwoord via tel.nr 071-7851867  
Of per mail aan an@hbroers.nl  
  
Alvast bedankt voor jullie medewerking, namens het bestuur.  
  

                                                                                    Joke Otto 
 Chi gong  
 
Dit kan gelukkig weer doorgang vinden. De eerste keer wordt maandag 
31 augustus van 10 tot 12 uur in lokaal 5 en 6.                            
 
 Ineke van der Zee 
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In memoriam Afra Vester-Ruiter   1926-2020 
 
Nadat ze jong, buiten haar wil kinderloos, weduwe was geworden, 
ontmoette zij na een paar jaar Cor Vester, een weduwnaar met vijf 
kinderen. Ze trouwde en kwam in Voorhout te wonen. Een hele stap die 
zij liefdevol en met zorg vervulde. 
Na vijf gelukkige jaren sloeg het noodlot opnieuw toe en verloor zij ook 
deze tweede man. Zo moest zij haar taak toen alleen vervullen en dat 
heeft zij uitstekend gedaan. 
Daarnaast heel veel parochiewerk, ziekenbezoek en vele bemoedigende 
taken, waarvoor zij twee keer werd onderscheiden: Pro Ecclesia et 
Pontifice en Lid in de orde van Oranje-Nassau. 
Daarnaast werd zij lid van Vrouwennetwerk. Vanaf 1985 bezocht zij graag 
de maandelijkse lezingen, kunstgeschiedenis o.l.v. Gonny van Daal, 
Japanse cursus, Bridgeclub, zangkoor en nam deel aan veel hele mooie 
reizen o.l.v. Loes Kerkhoven. We hebben dat samen in dankbaarheid 
opgehaald, zelfs tot een paar dagen vlak voor haar dood. 
 
In liefdevolle herinnering, 
 
Paula van der Meer 
 

In memoriam Dorien Wielinga-Huijser  1925-2020 
 
In 1965 werd Dorien al lid van de NVVH. Daarna is zij er een poosje 
tussenuit geweest tot zij in 1995 weer terug kwam. Trouw bezocht zij  
de contactochtenden. Jarenlang is zij lid geweest de club 
Kunstgeschiedenis. Zij was altijd zeer geïnteresseerd!  
Dorien hield erg van lezen. Tot het laatst toe las zij allerlei boeken. Ook 
de gespreksgroep bezocht zij trouw! Zelf bracht zij allerlei leuke en goede 
onderwerpen ter sprake.                                          
Op haar kaart stond:                  “Wees Gij mijn zon in mijn bestaan, 

                                          Dan kan ik veilig verder gaan”. 
 
De dankdienst was heel warm! Dorien is begraven bij haar geliefde man 
Hidde, op de begraafplaats Duinhof te Lisse. 
Tot het laatst was Dorien een “bijzondere” en sterke vrouw. Zij heeft bij 
velen een speciale herinnering achter gelaten! 
 
Gonny van Daal 
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Opgenomen in de wachtkamer van een huisarts. 
 
U bent oud en dik 
 
“Gaat u gauw dood, meneer?”   ” Annelies gedraag je! 
“Bent u daarom hier? Omdat u gauw dood gaat?” 
De man naast haar schuifelt met zijn voeten over de marmoleum vloer en zegt dan 
met een kuchje: “Eh nee, dat denk ik niet.” 
“Oh”, zegt Annelies, “maar mijn opa was net zo oud als u. Die was al bijna 93 en die 
ging toen dood.”  
“Ik ben 56” gromt de man. Hij kijkt gauw weer in zijn krant. 
“Zo is het genoeg, Annelies, mond houden en wachten tot we aan de beurt zijn.” 
Even is het stil. Dan vraagt Annelies aan de vrouw tegenover haar. 
 “Moet u naar de dokter omdat u zo dik bent?”  “Sssh, Lies!” De moeder glimlacht 
verontschuldigend naar de dame aan de andere kant van de wachtkamer. 
 “Eet u de hele dag slagroomtaart, mevrouw? Dat zal dan wel niet meer mogen. Dat 
zou ook vervelend zijn.”  
De dikke mevrouw staart het kind ongelovig aan en kijkt dan verontwaardigd naar 
de moeder. “Mijn vader zegt dat dikke mensen lui zijn, dat ze de hele dag op de 
bank voor de televisie zitten.”  
“Annelies, mond houden, NU! 
 “Doet u dat ook mevrouw, de hele dag voor de televisie zitten?” “Ik zit niet de hele 
dag voor de televisie en ik ben hier ook niet  vanwege enig overgewicht”, antwoordt 
de vrouw bits en kijkt de andere kant op.  
De moeder grijpt Annelies bij haar bovenarm en sleept haar mee naar de hoek waar 
speelgoed ligt. Ze zet haar ruw neer op een stoeltje, met haar rug naar de patiënten. 
“Zitten en mond houden”, bijt de moeder haar toe. Maar Annelies heeft zich alweer 
omgedraaid en kijkt nieuwsgierig in het rond. Een ongemakkelijke stilte daalt over 
de wachtkamer neer; mensen kijken naar hun schoenen of doen alsof ze verdiept 
zijn in een tijdschrift. Het is net een schoolklas die stilletjes afwacht wie de volgende 
is die de beurt gaat krijgen; als ik niet naar de meester kijk ziet hij mij ook niet.  
“Oh, kijk mam!”, Annelies wijst met haar vinger naar een grote Surinamer in de hoek 
van de wachtkamer. De moeder zucht wanhopig. “Komt u bij de dokter om u wit te 
laten maken, meneer, net als gewone mensen?” De man kijkt verstoord op en 
schudt even met zijn hoofd, alsof hij niet kan geloven dat hem net die vraag is 
gesteld. De wachtkamer houdt zijn adem in, even is het doodstil, is zelfs het hoesten 
van de man met bronchitis gestopt. Dan breekt het gezicht van de man open in een 
gigantische grijns en een diepe, rollende lach borrelt vanuit zijn buik naar boven. 
Zijn hele grote lijf schudt van het lachen. De wachtkamer haalt opgelucht adem, de 
bronchitis vindt de vrijheid in een hele serie kuchen .  
“En jij dan kindje, waarom moet jij dan naar de dokter?” vraagt  de Surinamer. 
 “Ik hoef niet naar de dokter, meneer” zegt Annelies. “Mijn moeder moet naar de 
dokter. Zij heeft aardbeien in haar billen en die moet de dokter er uit halen”. 

 
Overgenomen uit  de krant Trouw. 
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I have a Dream 
 

  Ik heb een droom, dat op een dag dit volk zal opstaan en de ware 
betekenis van zijn credo zal naleven:  
"Wij zijn van oordeel dat de volgende waarheden vanzelf spreken: 
dat alle mensen gelijk geschapen zijn".  
  Ik heb een droom, dat op een dag op de rode heuvels van Georgia 
de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige 
slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een 
tafel van broederschap. 
  Ik heb een droom, dat op een dag zelfs de staat Mississippi, een 
staat, die smoort in de hitte van onrecht en smoort in de hitte van 
onderdrukking, veranderd zal worden in een oase van vrijheid en 
gerechtigheid. 
  Ik heb een droom, dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in 
een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, 
maar naar de inhoud van hun karakter. 
  Ik heb een droom vandaag. 
 
Maarten Luther King 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Website NVVH            www.nvvh.nl 

Hanny Tijdeman is bereid gevonden de website van de NVVH 

Sassenheim over te nemen van Mieke Kooyman, die het zo 

zorgvuldig jaren heeft verzorgd! 

Daarvoor danken wij Mieke heel hartelijk! 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cquote2.svg
http://www.nvvh.nl/
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SAMENSTELLING BESTUUR 

Voorzitter Mw. W.J.M. v.d. Zee-Sepers 
Sweilandstraat 14 
2361 JE  Warmond 
 

071 – 3012824 
bjvdzee@ziggo.nl  

Secretaris  en  
interim 
excursieleidster 

Mw. A.J. Tijdeman 
G.B. de Vroomenstraat 22 
2172 SN Sassenheim 

0252 – 210388 
06-21253497 
h.tijdeman@ziggo.nl 

Penningmeester 
Betalingen: bank 
NL48INGB0005508174 
tnv Penningmeester 
NVVH-Vrouwennetwerk 
afd. Sassenheim 

Mw. E.M.P. den Haring-Rovers 
Kagervoorde 202 
2172 XB  Sassenheim 

0252 – 226492 
gdenharing@live.nl  

Evenementenleidster Mw. S. Prins 
Akervoorderlaan 40 
2215 SC Voorhout 
 

0252 – 213105 
sjaan1953@gmail.com  

Maandbericht 
 
 

Mw. Mw. E.F.M. Rozestraten- 
Landsbergen 
Kagertuinen 24 
2172 XM Sassenheim 
 

0252-213063 

Ledenadministratie 
 
 
 

Coördinatie gastvrouwen 
en 
zorg Onderdak 

Mw. G.Roorda-v.d.Vliet 
Hoofdstraat 112 
2171BK  Sassenheim 
      

 Mw. G.Roorda-v.d.Vliet 
Hoofdstraat 112 
2171BK  Sassenheim 
      en 
Mw. S. Prins 
Akervoorderlaan 40 
2215 SC Voorhout 
 

0252 – 210601 
gre.roorda@planet.nl 
 
 

0252 – 210601 
gre.roorda@planet.nl 
 
0252-213105 
sjaan1953@gmail.com 
 
 
  

   

Maandbericht redactie Mw. C.E.M. Meijer-de Boer 
Heereweg 459 
2161 DC Lisse 
 

0252-224405 
06-42575982 
ac@cgmeijer.nl  

Website NVVH 
www.nvvh.nl 

Webmaster 
Mw.Hannie Tijdeman 
G.B. de Vroomenstraat 22 
2172 SN Sassenheim 

0252 – 210388 
06-21253497 
h.tijdeman@ziggo.nl 

Wel & Wee Mw. Elske Kuperus- Romkema, 
Wanmolenlaan 47, 
2171 LP Sassenheim.  

 Tel: 0252- 867689 

 
     Een vriend is iemand bij wie je volledige vrijheid krijgt om jezelf te zijn! 
                                                     ++++++++++ 
 

mailto:bjvdzee@ziggo.nl
mailto:gdenharing@live.nl
mailto:sjaan1953@gmail.com
mailto:gre.roorda@planet.nl
mailto:gre.roorda@planet.nl
mailto:sjaan1953@gmail.com
mailto:ac@cgmeijer.nl
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