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Bestuurswissel November ‘19 
In november hebben we gezellig samengezeten in het Binnenbos, waar we het afgelopen jaar met 
elkaar doorgenomen hebben en met de bestuurswissel een blik vooruit hebben genomen. Het thema 

Vrijheid is onthuld. Denise en Karina hebben aan de hand van een powerpointpresentatie verteld 

over hun enthousiasme voor het Soroptimisme, met name omdat Sorren er wereldwijd echt toe 
doen! Denise heeft ons opgeroepen om ons uit te spreken voor en over het Soroptimisme. Zij gaf het 

voorbeeld door te zeggen: “Soroptimisten zijn een club van vrouwen die zich inzet voor de 
verbetering van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd. Dat vind ik belangrijk”. En 
dat allemaal onder het genot van veel oranje drankjes en hapjes.  

 
Gemeentehuis en Figi Oranje November ‘19 
Op 25 november is vanwege de campagne Orange the World een groot aantal Soroptimisten 
aanwezig geweest bij het ontsteken van de oranje verlichting ter aanlichting van het Gemeentehuis 
en Figi. Wethouder Fluitman heeft zich krachtig uitgesproken tegen geweld tegen vrouwen. In het 
gemeentehuis hebben we een expositie van een drietal kunstenaars bewonderd, die naar aanleiding 
van het onderwerp Orange the World ieder op geheel eigen wijze dit onderwerp uitdrukking hebben 
gegeven. T/m 11 december waren het gemeentehuis en Figi oranje aangelicht. Op onze website 
toonden wij een oranje ingekleurd Slot. 

 
 

Orange the World December 
Soroptimistclub Zeist e.o. organiseerde op 11 december in samenwerking met de gemeente Zeist  
een avond met als thema: Een betere toekomst voor vrouwen en meisjes zonder geweld. Deze avond 
vormde de afsluiting van Orange the World in Zeist.  
De opening werd verricht door wethouder Laura 
Hoogstraten en Marianne Morren-vz van de Soroptimisten. 
Josine Boven – manager communicatie bij Orange the World 
vertelde over Orange the World en waarom het zo hard 
nodig is om aandacht aan dit onderwerp te besteden. 
Daarna vertelde Duska Sabljic van de Veilig Thuis regio 
Utrecht over de situatie in de regio en in Zeist en over wat je 
zelf kunt doen als jij of iemand in je omgeving te maken 
heeft (gehad) met geweld. Jolanda den Heijer sprak 
emotioneel over haar jeugd, waarin zij verwaarloosd en mishandeld werd. Zij heeft daarover een 
boek geschreven dat ze aan het eind van de avond verkocht voor het goede doel Stichting Kind aan 



huis/Dushi huis. Karin Haarman gaf met filmpje een korte toelichting over het reilen en zeilen in een 
Dushi huis. Aan het eind van de avond was er een 
algemene collecte voor dit goede doel.  

 
 
 
 
 

 
Vluchtelingenlunch Januari ‘20 

Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) is een hulporganisatie die bed, bad, 

brood én sociaal-juridische begeleiding biedt aan afgewezen asielzoekers. Sinds een aantal jaren 

betalen de Soroptimisten Zeist e.o. vanuit de giftenstichting de nieuwjaarslunch, die de stichting dit 

jaar op 7 januari organiseerde voor haar cliënten. Zij kregen een lunch, de kinderen krijgen een 

cadeautje en ouders een attentie. Een aantal van ons heeft deze lunch namens de Sorren 

bijgewoond.  

 
Links zie je de grote pannen met eten, die de 
vluchtelingen zelf gemaakt hadden. Er waren 
Ethiopische pannenkoekjes, Noord-Afrikaanse 
vleesschotels, Syrische couscousgerechten et cetera. 
Ariane had nog een grote doos chocolaatjes 
aangeleverd. 
Bij de lunch waren zo’n 80 deelnemers. De coordinator 
van de Stichting Noodopvang vertelde dat de 
vluchtelingen zeer hadden genoten van de lunch. Alles 
was vrij snel op, dat kwam mede doordat een aantal van 
hen bakjes hadden meegenomen en nog een grote 

portie om mee te nemen opschepten 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst Januari ‘20 

 
Onze eerste bijeenkomst in 2020 waren we te gast bij Marianne. Marianne 
heeft als praeses met ons het glas geheven op het nieuwe jaar tijdens een goed 
verzorgd Portugees diner. Met name de gefrituurde boerenkool was een 
verassende delicatesse. Hmm…  
Leuk was ook Ally’s onderzoekje en analyse mbt het feit dat er zoveel van ons 
in januari geïnaugureerd zijn. Het was een zeer geanimeerde avond. Met dank 
aan de nieuwjaarscommissie. 
 

 

  



Beroepenmarkt 
Op 5 februari organiseerden wij samen met de Rotaryclubs “ Zeist”, “Op Seyst” en “Bunnik” de 
jaarlijkse Beroepenmarkt voor middelbare scholieren. De markt vond plaats in het CLZ en werd 
geopend met een interview met onze Burgemeerster Koos Jansen over keuzes en loopbaan. Ook dit 
jaar hebben wij weer ruim 50 voorlichters bereid gevonden om met de scholieren in gesprek te gaan, 
waar wij en de decanen erg blij mee waren.  
 
 

Stikstof en biodiversiteitscrises door Hendrike februari ‘20 
Toeterende tractoren in Den Haag en De Bilt, ‘Farmers Defence Force’ bezet Provinciehuizen, boze 
boeren in praatprogramma’s, verdrietige boswachters bij dode bomen, politici die natuurgebieden 
willen schrappen en de ‘rotmaatregel’ van Rutte. Het was een hete winter en dat werd niet alleen 
veroorzaakt door de klimaatverandering. 
Wat is er aan de hand? Wat is het effect van te veel stikstof op onze leefomgeving, het milieu en op 
de natuur? Wat zijn de afspraken hierover? 
Ook in de natuurbeschermingswereld was dit afgelopen winter het dossier dat de gemoederen het 
meest bezighield. “We hebben met een stevige biodiversiteitscrisis te maken en we weten al veel 
langer dat te veel stikstof daar een belangrijke (mede) veroorzaker van is.”, vertelde Hendrike ons op 
de februari-bijeenkomst. Fijn dat Hendrike eindigde met een aantal mooie plaatjes van een aantal 
dieren die zich toch ondanks alles weer weten te settelen in Nederland. Maar laten we ons hierdoor 
niet in slaap laten sussen. Sorren strijden ook voor duurzaamheid! 
 

Eten uit de hoed verziekt door Corona maart ‘20 
Op het allerlaatst heeft het bestuur in overleg met de activiteitencommissie besloten om de 
bijeenkomst van maart niet door te laten gaan. Dat betekende dat zowel het eten uit de hoed als de 
inauguratie van drie nieuwe leden bij Pauline niet door kon gaan.  
Het bestuur had lang getwijfeld, maar uiteindelijk toch besloten om geen risico te nemen. Risico’s 
voor onszelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Een paar dagen later zaten we in een 
intelligente lockdown.  
 

Corona 
In maart, april en mei konden we niet fysiek bij elkaar komen vanwege de Corona-maatregelen. 
We hebben elkaar enorm gemist. Maar wel op allerlei manieren toch verbondenheid gezocht. Zo 
werden er boekentips en filmtips van Netflix uitgewisseld. En wezen we elkaar op allerlei heerlijke 
vaak biologische bezorgmaaltijdmogelijkheden. Gelukkig konden we het lief en leed blijven delen via 
Gotomeetingen, en andere digitale manieren. Zo waren we allemaal heel blij als kids van sorren in 
den vreemde uiteindelijk toch weer veilig in Nederland wisten te komen.  
 
Met Corona vielen ook onze mooie plannen om te gaan fietsen met Abrona in het kader van NL-doet 
en de activiteit om ouderen te begeleiden naar een museum in het kader van 4HetLeven in het 
water. Ook de geplande samenkomst met onze zusters uit Wuppertal ging niet door. Helaas, helaas 
allemaal. Wat we wel deden was de plaatselijke middenstand met bezorgmaaltijden in stand houden 
en bijvoorbeeld tulpen brengen naar alleenstaande ouderen. Mooi werk! 
 
Ook nog iets om trots op te zijn: In die tijd is Marianne lid geworden van het bestuur van het 
Algemeen Fonds! 



 

 
 
Gezien de gekke en bijzondere tijd waarin we in het voorjaar terecht kwamen, was het fijn dat we op 
allerlei manieren wel contacten hielden, dat is waardevol.  

 

Vergeet-mij-nietje op de Dies 

Het bestuur heeft alle Sorren een felicitatiekaart in de bus gedaan met een speldje in de vorm van 
een vergeet-mij-nietje op de dag van onze 61e Dies namelijk 31 mei. Met de aanschaf van dit speldje 
hebben we als club de Alzheimer stichting gesteund. De print op de kaart was een ontwerp van 
Liesbeth Heikens, een vriendin van Quirine.  

 
 
 

30 vrouwen in Coronatijd 
Op 1 juni was de dag waarop er weer een aantal versoepelingen van de Corona-maatregelen ingang 
vonden. Daar hadden we met z’n allen naar gesnakt. Het was goed om elkaar af en toe online te 
kunnen ontmoeten en sommigen hebben elkaar één op één wel ontmoet in de vorm van 
bijvoorbeeld een wandeling. Toch was dat heel anders dan we gewend waren en hebben we onze 
maandelijkse bijeenkomst echt gemist. Hoe fijn was het dus dat we vanaf 1 juni weer met 30 mensen 
bij elkaar mochten komen en dat onze club uit ca. 30 vrouwen bestaat! Natuurlijk moesten we 
anderhalve meter afstand houden en was een welkomszoen nog uit den boze. Maar we konden weer 
lijfelijk bij elkaar komen!!  



 
Diesviering juni ‘20 
We dachten dat door Corona de dag nooit meer zou komen maar 11 juni was het zover, toen vierden 

we als Soroptimisten Zeist alsnog onze dies!! Elkaar weer in levende lijve zien, wat hadden we dat 
gemist! Wat was het een geweldige avond bij Frederique. Mooi weer, een prachtige plek, heerlijk 
eten, leuke verhalen van onze kersverse clubleden, en vooral dat we elkaar weer konden zien en 
bijna aanraken. Veel dank aan de Diëscommissie voor de geweldige organisatie. 

          
 
Onze geweldige veilingmeesters Mirjam en Vera hebben tijdens de Diesviering een mooi bedrag bij 
elkaar geveild met de verkoop van boeken. Namelijk: € 602,-!!!!! 
We hebben een bijdrage uit het Algemeen Fonds aangevraagd en de Stichting heeft het bedrag 
daarna aangevuld tot een mooi rond bedrag dat overgemaakt is aan de Voedselbank. Zie verderop in 
dit verslag. 

 
 
 

Carla Atzema prijsuitreiking 
 
De prijsuitreiking van de Carla Atzema prijs, voor de beste publicatie 
waarin de schrijver zich sterk maakt voor de positie van vrouwen en 
meisjes, die dit jaar voor het eerst is uitgereikt kon jammer genoeg niet 
plaatsvinden in een gezellige zaal vol tafeltjes waar te veel mensen te 
dicht op elkaar zouden zitten. Maar de digitale uitzending op 2 juli was 
niet minder feestelijk. De winnaar is het Lilith Magazine, een feministisch 
mediaplatform, waar vrouwen en andere minderheden aan het woord 
komen over politiek, economie, media, kunst, mode en wetenschap. Het 
was een mooie uitzending met goeie interviews. Complimenten aan de 
organisatoren, waaronder onze eigen Marion! 

 
 



Cyber security door Myra Juli ‘20 
Op 9 juli zijn we bij Hendrike in haar prachtige tuin 
bij elkaar gekomen onder een ruime tent, die aan 
drie kanten open was, tegen de regen. De tent was 
daarmee behoorlijk Corona-proof. Het huis van 
Hendrike is overigens een echt sorrenhuis met de 
luiken geschilderd in geel en blauw! 
Op deze bijzondere plek midden in het bos heeft 
Myra heel boeiend verteld over haar werk bij 
Hofman security. Het was een spannend verhaal, 
met veel grappige, maar ook leerzame anekdotes. 
Het is wel duidelijk geworden dat we allemaal nog 
eens goed naar onze wachtwoorden moeten kijken.  
 

 

Eten uit de Hoed Augustus ‘20 
Op 20 augustus hebben we samen gegeten uit de hoed/pet. Daar hebben we allemaal veel gezellige 
en lekkere impressies van gekregen op de app. Er kan geconcludeerd worden dat het eten erg goed 
gesmaakt heeft, want de hoed/pet was steeds goed gevuld. Er is gul gegeven. 

         

 
 

 
  



Voedselbank 
Christine, Karin en Ariane zijn op 25 augustus bij de 
Voedselbank geweest om onze gift van €1.000 te 
overhandigen. Hiernaast een foto van de 
overhandiging. 
Ariane: “We hadden een zeer informatieve en 
geanimeerde meeting vanmorgen in de winkel van 
de Voedselbank. Mooie organisatie, bevlogen 
dames, hele goede bestemming en lokaal! Zij zijn 
heel blij met onze donatie. Ze hebben net 
geïnvesteerd in extra vrieskasten en nieuw 
plafond.” 
  
 

Friendshifts 
Onze gift aan de stichting Friendshifts van €1.000 is eveneens overgemaakt. Deze gift wordt gebruikt 
om noodpakketten uit te delen op de school voor doven en slechthorenden in Togo. De kinderen 
hadden hun zondagse kleren aangedaan om de pakketten in ontvangst te nemen.  
De stichting geeft normaliter de voorkeur aan het ondersteunen van meisjes/jonge vrouwen om 
eindexamen te doen en een beroep te leren. Ze doen dat omdat vrouwen ook kinderen beschermen 
en investeringen in hen directer ten goede komen aan de gemeenschap. Daar is bij het uitdelen van 
de noodpakketten echter geen rekening mee gehouden.  
De pakketten met een waarde tussen de €15 en €20 bevatten rijst, pasta, ingeblikte vis, groenten, 
zeep en wasbare 3-laags mondkapjes. Afhankelijk van het ontvangende kind zijn er medicijnen 
bijgesloten.  
Marianne heeft de cheque van deze gift officieel overhandigd aan Marieke van der Laan van Stichting 
Friendshifts. 

 
 

  



Poëziewandeling Utrecht September ‘20 
Op 10 september hebben we een verassend leuke wandeling gemaakt in Utrecht met Kila van der 
Starre. Kila is bijna gepromoveerd op gedichten buiten het boek. Zij bracht ons met al haar 
enthousiasme al wandelend in het centrum van Utrecht langs ca. 10 gedichten. Grappige, serieuze, 
mysterieuze, leerzame en stichtelijke gedichten zijn we tegengekomen. Op gevels, naast een ingang, 
op een beeld, op de grond en op een putdeksel. Soms liet onze gids ons zoeken, want als je niet oplet 
stap je zo over een gedicht heen. Het was een verassend leuke en inspirerende avond.  

   
 
 

Jaarvergadering Oktober ‘20 

Op 8 oktober gaat het bestuur het thema voor het komende Sorrenjaar onthullen. Helaas kunnen we 
niet fysiek bij elkaar komen. Het Coronavirus gooit wederom roet in het eten. Vanwege dit bizarre 
jaar, waarin veel niet door kon gaan, hebben we als club besloten om geen wisseling te doen van 
commissies en bestuur. We hopen dat de verschillende commissies het komende jaar minder 
gehinderd gaan worden in de uitvoering van hun plannen.  
Het bestuur gaat de onthulling van het thema hoewel digitaal toch spannend maken. Het wordt vast 
weer een mooie avond, waarin het goed is elkaar weer te treffen, ook al is het dan via het 
beeldscherm.  


