
Jaaroverzicht 2021-2022 
 
Oktober 2021 
Bestuursoverdracht en verslag door de commissies wat er in het afgelopen clubjaar is gebeurd. 
 De jaarrekening 2020-2021 en de begroting 2021-2022 werden besproken.  

  
 
November 2021 
In verband met de coronamaatregelen was er een korte digitale bijeenkomst. 
 
Op 13 november plantten we in het kader van 100xTrees4Life een  sierappel leiboom bij de 
Poelboerderij in Wormer.  
Een boomdeskundige hield een korte lezing over bomen in de Zaanstreek. 

  
 
December 2021 
De geplande regionale jaarsluiting ging in verband met de coronamaatregelen niet door. 
In plaats daarvan vertelde ons lid Anneke Röhling tijdens  een digitale bijeenkomst  over het kerkasiel 
in Den Haag en de aanpassing van de Kinderpardon-regeling die daaruit voortvloeide.   
 
Januari 2022 
Tijdens een digitale bijeenkomst vertelde gastspreker Simone de Boer over perfectionisme. Hoe 
herken je het en hoe kun je er mee omgaan. 
 
Februari 2022 
 



 

Ons oorspronkelijk uit Ethiopië afkomstig lid Mintwab deelde met ons haar 
interessante levens- en werkverhaal. 

 
Maart 2022 
Op 8 maart, internationale vrouwendag leggen wij jaarlijks bloemen bij het Hanny Schaftmonument 
in Zaandam. Hanny Schaft was actief in het verzet in de 2e wereldoorlog. Er waren toespraken en 
kinderen van de Hannie Schaftschool hebben ook een rol in deze bijeenkomst. 

 
 
Gerrit Breet,  vrijwilliger en verbonden met het Veteraneninstituut en geeft regelmatig gastlessen 
geeft in groep 8 en middelbaar onderwijs voor het vak burgerschap. In de aanloop naar mei betekent 
dat soms elke week zowel life als met zoom een groot aantal gastlessen. Hij doet verhaal van zijn 
vredesmissies. 
In Nederland is sinds 1990 formeel een veteraan, een militair, een voormalige militair of burger, met 
de Nederlandse nationaliteit, die het Koninkrijk heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of 
tijdens vredesoperaties. Waar ook ter wereld. Voorwaarde is wel dat men formeel door de 
Nederlandse overheid is uitgezonden. 

 
 
Op 19 maart volgde een 2e boomplant. Nu in De Heemtuin in Zaandam. Er werd een els geplant die 
heel geschikt is voor de wat nattere omgeving in de tuin. Een korte lezing ging over de geschiedenis 
van deze tuin. De boomplant werd verricht door de wethouder milieu van Zaanstad. Daarna volgde 
een rondleiding door de tuin. 



 
 

 
 
April 2022 
 
Presentatie door ons lid Margriet Oosting. In het jaar, waarin we aandacht 

besteden aan klimaatverandering en duurzaamheid, 

moet er ook aandacht zijn voor de invloed van klimaatverandering op de 
gezondheid. 

 
 
Club Wieringerland verzorgde de regionale jaarsluiting die in december 2021 door de 
coronamaatregelen niet door kon gaan.  er waren presentaties over het Blijf van mijn lijf-huis en 
Amnesty International. Afgesloten werd met een gezamenlijke lunch. 

 
 
Mei 2022 
 



 

Remco Roersch, de man van ons lid Alide, vertelt over verzetsstrijder 
 Truus van Lier, die werd verraden en later gefusilleerd in 
 Sachsenhausen, en welke impact dit heeft gehad op de familie van 
 Remco. 
 

 
Juni 2022 
Op zaterdag 18 juni 2022 vieren wij onze dies in Harderwijk. 
We werden ontvangen met koffie en gebak bij Brownies en Downies waar mensen werken met een 
beperking.  Daarna een bezoek aan het Marius van Dokkum museum, Een museum waar hardop 
gelachen wordt, waar wildvreemden met elkaar in gesprek raken voor een schilderij en waar 
kinderen net zo veel plezier aan kunst beleven als grote mensen. Dat is uniek. 
Voor de lunch gingen we weer terug naar Brownies en Downies. 
Na een bezoek aan het Stadsmuseum waar we geschiedenis van Harderwijk bekeken gingen we weer 
huiswaarts. 

 
 

 
 
Juli 2022 
Ons lid Liesbeth Breek, docente Frans, vertelt welke studievaardigheden je helpen om effectief te 
kunnen leren. Door haar jarenlange ervaring in het onderwijs heeft Liesbeth zich verdiept in de vraag 
“hoe kun je leerlingen helpen om zich verder te ontplooien?”. Ze heeft trainingsmethoden en 
strategieën ontwikkeld voor verschillende aspecten van het thema. 
 

 

Augustus 2022 
Over het krantenartikel “ Nooit meer werken: goed voor mens en klimaat’ (Vrij Nederland 13 juli 

2022 – auteur: Sjors Roeters ontstond onder leiding van Margriet  Oosting een geanimeerde 

discussie. 



September 2022 
 

 

Gastspreker Nel de Klerk hield een 
voordracht over de Amish in de USA:  
hun ontstaan, levenswijze en hun 
quilts. 

 
 
 
Oktober 2022 
Presidente Anneke inaugureerde ons nieuwe lid Ingrid Mol, beeldend kunstenaar. 

 
 
Het financiële jaarveerslag en de begroting werden besproken en goedgekeurd. 
 
Anneke Röhling droeg de bestuurshamer over aan Gineke v’t Veer. Paula Doeven wordt vice-
presidente. Betty, Christien en Dieuwertje blijven in het bestuur. 
 

 
 
Alle commissies geven een korte samenvatting van hun activiteiten in het afgelopen clubjaar. 
 
Donaties clubjaar 2021-2022 

Algemeen fonds: Hulp aan Oekraine (oorlog Rusland)  

100xTrees4Life, landelijk project  

100xTrees4Life boomplant Poelboerderij, Wormer 

100xTrees4Life: boomplant Heemtuin, Zaandam 

Bijdrage aan oprichting soroptimistclub op Aruba  



St. Zaandamse Gemeenschap tbv Oekraïnse vluchtelingen in Zaandam 

Actie Zomerpret, een actie van Kinderhulp. Samen geven we duizenden kinderen die opgroeien in 
armoede een beetje extra pret deze zomer. En avonturen om over te praten na de lange 
zomervakantie. Zodat ook zij erbij kunnen horen.  

De Bleeker Foundation zet zich in voor ongewenst zwangere tieners in Kameroen. 

Stichting Leergeld 

 


