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JAARVERSLAG 2021 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Algemeen 
Het tweede jaar als zelfstandige vereniging werd, net als het eerste, gekenmerkt door 
COVID-19 in meerdere varianten. Plannen werden gedwarsboomd door het virus, maar 
uiteindelijk waren er toch een aantal momenten tussen begin juni en half november 
waarop we elkaar konden ontmoeten. De zomer en de herfst waren daardoor mooie 
Netwerkmaanden.  
 
Activiteiten 
In 2021 zijn er vijf centrale activiteiten georganiseerd. De coronamaatregelen beperkten 
het aantal deelnemers: 

- een wandeling met extra’s op 3 juni met 11 deelnemers 
- een huiskamerconcert mét borrel op 27 juni met 20 luisteraars 
- de wildplukwandeling met gids Olga de Lange op 6 augustus met 12 deelnemers 
- de kunstlezing door Margaret Breukink op 31 augustus met 26 toehoorders 
- stoeien met de golfbal bij Pitch & Putt op 13 oktober met 16 deelnemers en  
- het bezoek aan kasteel Stoutenburght op 4 november met 18 deelnemers. 

Er waren op 11 augustus en 16 september bij respectievelijk Marthe Koning en Griet 
Dijkstra informele bijeenkomsten (borrels) met een hapje en een drankje, die goed 
bezocht werden. Jammer genoeg kon de borrel in november niet doorgaan. Corona gooide 
weer roet in het eten. Ook de eindejaarsbijeenkomst moesten we afgelasten. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2021 uit vier leden: 

Birgite Swartjes, voorzitter 
Lia de Voogd, secretaris tot 28 september 2021 
Titia de Jong, secretaris vanaf 28 september 2021 
Ineke Fischer, penningmeester 
Terry Albers, algemeen lid 

 
Het bestuur kwam gemiddeld eens in de zes weken bijeen voor een bestuursvergadering, 
het eerste half jaar via Zoom (digitaal). Een algemene vergadering (AV) werd gehouden 
op 28 september 2021, na twee maal uitgesteld te zijn geweest. 
 
De voornaamste activiteiten van het bestuur bestonden uit:  

- het tweemaandelijks uitbrengen van een Nieuwsbrief, waarbij nieuwe items een 
plaats kregen:  

o een interview met een van de leden, gemaakt door Cora Hoorn; 
o een verslag van de centrale activiteiten van die periode, geschreven door 

het organiserende lid; 
o facultatief werd een stukje over de activiteiten van een themagroep 

geplaatst. 
- het faciliteren van diverse activiteiten en bijeenkomsten. 
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Themagroepen 
Er waren in 2021 diverse Themagroepen actief.  
De themagroep Voeding heeft na de lockdowns  bij gebrek aan initiatief en belangstelling 
geen doorstart gemaakt. 
 
De themagroep Creatief beschrijft het jaar 2021 als volgt: 
De doelstelling van de themagroep Creatief is tweeledig: het is gezellig om samen een 
dagdeel bezig te zijn en het is vooral leuk om nieuwe technieken uit te proberen. We 
streven er daarom naar om steeds iets anders te doen, hoewel we ook kunnen besluiten 
om iets wat we leuk vinden te herhalen. Zo’n vier of vijf keer per jaar organiseert steeds 
een ander lid voor de groep een activiteit. Dat is in ieder geval de bedoeling, maar tot 
oktober 2021 zijn er in verband met corona geen activiteiten geweest. Wel hebben zich 
na een oproep nieuwe belangstellenden aangemeld. Vier van de bestaande leden hebben 
aangegeven door te willen gaan. Eind oktober zijn we met alle potentiële leden bij elkaar 
geweest om te overleggen over de werkwijze en te inventariseren voor welke activiteiten 
belangstelling was.  
 
In totaal zijn er nu 9 leden. Besloten is om enkele workshops te gaan volgen. Daarnaast 
zijn er leden die zelf een techniek beheersen, die ze aan de anderen willen en kunnen 
overdragen. Het programma is flexibel, als iets niet doorgaat zoeken we vervanging. En 
als er iets leuks tussendoor komt, kan dat ook.  
Op grond van voorkeuren is een programma vastgesteld voor de komende tijd. In 
november 2020 stond eco-printen op het programma. Helaas kon dit vanwege de 
coronamaatregelen niet doorgaan. Zo gauw het weer kan, zetten we dit weer op het 
programma, evenals de rest van de geplande activiteiten. 
 
De themagroep Film stuurde een kort verslag in: 
Tussen februari 2020 en november 2021 heeft het filmbezoek van de themagroep Film 
stil gelegen. Begin november 2021 hebben we weer een start gemaakt met ons 
bioscoopbezoek en zijn we kort achter elkaar met een kleine groep naar twee films 
geweest. Daarna gingen de bioscopen dicht en was er dus geen activiteit mogelijk. Op het 
moment van schrijven hopen we dat we snel weer onze activiteit kunnen oppakken.                               
 
Themagroep Keukentafelproject en Koffieochtenden, in gesprek met vrouwen uit het 
buitenland  
De doelstellingen van het Keukentafelproject (een-op-eengesprekken) en het project 
Koffieochtenden (programma voor een groep) zijn: in gesprek raken, contact maken met 
vrouwen uit het buitenland, het uitwisselen van informatie en cultuur. Voor de vrouwen 
uit het buitenland is het ook een doelstelling om de Nederlandse taal te leren. 
 
Wat betreft de Koffieochtenden, die vinden een keer in de veertien dagen plaats. Tijdens 
deze bijeenkomsten zijn er twee vrouwen om de beurt gastvrouw. Zij of andere 
vrijwilligers verzorgen en begeleiden een thema. Zo zijn er al heel wat thema’s 
besproken, waarbij je kunt denken aan opvoeding, familie, feestdagen, ramadan, 
vertelspel, voeding, lezen en omgangsvormen. Er is jaarlijks een feestelijke afsluiting, 
waar hapjes worden geserveerd afkomstig uit de landen van de buitenlandse vrouwen.  
Er wordt zoveel mogelijk Nederlands gesproken. Het verschil in taalniveau is groot, 
maar de buitenlandse vrouwen hebben een vertaalapp op hun GSM en de vrouwen die al 
wat verder zijn helpen de anderen. 
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Door alle coronamaatregelen konden we geen volledig programma aanbieden, maar 
vanaf 16 september 2021 zijn we weer gestart met een wandeling in de omgeving van 
de Wijk. Margriet Jans heeft op 30 september uitleg gegeven over de tradities en 
gewoonten bij de geboorte van een kind. Dat ieder land verschillende tradities heeft 
kwam mooi naar voren in de verhalen van de vrouwen met een niet-Nederlandse 
achtergrond. Op 14 oktober heeft Cora Hoorn aan de hand van ansichtkaarten met heel 
verschillende afbeeldingen met de vrouwen gesproken over allerlei verschillende 
onderwerpen. Svetla Anastasova, afkomstig uit Bulgarije, vertelde 28 oktober met 
enthousiasme over haar geboorteland. Het woonklimaat, de natuur en opvoeding van 
kinderen in Bulgarije kwamen aan de orde. Svetla was nog lang niet uitverteld en zal nog 
een keer meer over Bulgarije vertellen. 
De opkomst was weer goed en de bijeenkomsten waren erg aangenaam. Helaas kwam er 
in november weer een eind aan de bijeenkomsten door de coronamaatregelen. Nu de 
maatregelen weer zijn versoepeld zullen we in maart 2022 de koffieochtenden weer 
starten, te beginnen met een wandeling.  
 
In 2021 zijn de Keukentafelgesprekken in verband met corona en de coronamaatregelen 
aan het initiatief van de mensen zelf overgelaten. Enkelen hebben bijvoorbeeld ter 
compensatie gewandeld en op deze manier contact onderhouden. 
 
In 2022 zullen Hanneke Stapel en Gerrie  Bosman doorgaan met de organisatie van deze 
themagroep(en). Gerrie blijft de contactpersoon voor Welzijn De Wolden en voor alles  
wat de Keukentafelgesprekken betreft. 
 
De themagroep Kunst & Cultuur heeft in 2021 geen activiteiten georganiseerd. Wel heeft 
Birgite Swartjes de jaarlijkse kunstlezing van Margaret Breukink, kunsthistorica, 
geregeld. Deze lezing had als onderwerp ‘Onterecht over het hoofd gezien’ en belichtte de 
levens en werken van vier vrouwelijke kunstenaars uit de 17e, 19e en 20e eeuw. 
 
De themagroep Lezen is er nog steeds, ook al verliepen de middagen in dit coronajaar 
anders dan gebruikelijk. We kwamen als het kon iedere eerste dinsdag van de maand bij 
elkaar, op de Vossenburcht of op de Witte Bergen. Vaak worden er recent verschenen 
boeken besproken. Een topper in 2021 was het boek ‘Revolusi’ van David van 
Reybrouck. 
Twee van onze leden zijn verhuisd, maar er hebben zich ook twee nieuwe leden bij onze 
themagroep aangesloten.  
Voor 2022 staan al weer veel boeken geagendeerd! 
 
De themagroep Weldadig Wandelen is één keer op pad geweest in 2021. De pech was 
groot, want het regende onafgebroken. Gelukkig was er een welverdiende lunch 
naderhand. We duimen voor mooi wandelweer in 2022. 


