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Bestuurswissel:  

Op 14 oktober vond de bestuurswissel plaats. Het thema van dit bestuursjaar is “Borrelend.” De live 

bestuurswissel begon ook borrelend en bruisend en zowel de kleding van het nieuwe bestuur als de 

aankleding van de zaal was met goud, glitter en balletjes. Als start werden aan alle aanwezigen 

bruisballen uitgedeeld. 

Het thema werd ook doorgevoerd in het Gele Boekje en de Nieuwsbrieven en gedurende het jaar is 

er met bubbels geproost en werden de rest van de bruisballen uitgedeeld. 

 

Orange the World 2021: Preventie 

Orange the World is de jaarlijks terugkerende internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen 

en meisjes. Het is geïnitieerd door UN Women en wordt sinds een aantal jaren in Nederland actief 

ondersteund door de Soroptimistclubs en Zonta. Het thema voor 2021 was Preventie. 

Ons doel is om publiciteit te genereren, zodat zoveel mogelijk mensen over het onderwerp horen en 

er met elkaar over in gesprek gaan. Ook willen we mensen handvatten geven voor wat ze zelf kunnen 

doen. 

In 2021 hebben we in Zeist de volgende activiteiten ondernomen: 

❖ De gebouwen op de vier hoeken van het Rond -gemeentehuis, Hermitage, Figi en Mido- 

werden oranje verlicht, net als het Beauforthuis. 

❖ Bij de aftrap op 25 november zijn wethouder Laura Hoogstraten en onze Marianne 

geïnterviewd door Slotstad radio & TV én door een studente van de Hogeschool voor de 

journalistiek. 

❖ Alle eerstejaarsstudenten van de Hogeschool voor de journalistiek hebben aandacht besteed 

aan het onderwerp. 

❖ Bij een taalgroep NT2 van NL training in Zeist is uitleg gegeven over het thema. 

❖ We hebben een fotowedstrijd georganiseerd in samenwerking met de Nieuwsbode. De 

winnende foto heeft een maand lang in het gemeentehuis gehangen. 

We hebben hiermee behoorlijk veel aandacht gekregen in de Nieuwsbode, op Slotstad radio & TV, op 

de website van de gemeente en in het Zeister magazine en vooral ook op de diverse sociale media. 

Daarmee hebben we veel mensen bereikt en hopelijk een klein steentje bijgedragen aan het 

bespreekbaar maken en uiteindelijk terugdringen van geweld tegen vrouwen. 



Winnaar van de fotowedstrijd . 

Project Commissie 

Annemarie, Mirjam, Lilian, Ferry ,Maaike, vanuit het bestuur Hester. 

De project commissie heeft een heftig jaar achter de rug. Door de Corona  zijn wij in 2021  en begin 

2022 geen enkele keer  fysiek bij elkaar geweest. En tot ons grote verdriet overleed Maaike, die een 

aantal vergaderingen bijwoonde.  

Wij hadden in eerste instantie twee plannen. Een grote sponsorloop organiseren, samen met andere 

service clubs in  Zeist, en iets doen voor Afghaanse vluchtelingen in Huis ter Heide. De sponsor loop 

samen met andere service clubs kwam dit jaar, vooral door Corona, niet van de grond en heeft een 

lange voorbereiding nodig. Initiatieven ontplooien voor Afghaanse vluchtelingen kwam ook langzaam 

op gang. Wederom door Corona maar ook  omdat onduidelijk was of de club geld beschikbaar wilde 

stellen. Op een leden vergadering in januari is besloten om dit jaar een bedrag van €2.000 

beschikbaar te stellen voor ad hoc initiatieven. Hiervan is uiteindelijk geen gebruik gemaakt.  

Contact leggen met het COA en de Afghanen was niet eenvoudig, de organisatie van een en ander 

evenmin. Wij besloten te gaan samenwerken met de Stichting Abadi, een groep Afghaanse studentes 

die zich inzet voor de kinderen en jongeren in AZC ‘s. Samen met hen werd besloten sportlessen aan 

te bieden aan jongeren. De lessen werden gegeven door 2 vrijwilligers. We hebben sportkleding en 

schoeisel  verzameld en uitgedeeld.  Een kleine groep jongens, helaas geen meisjes, had 

echt  belangstelling voor de sport lessen. Maar het bleef een kleine groep.     

 

Sorrenavond 11 november  

Een bijzondere dag & een bijzondere locatie! De 11e van de 11e, twee keer het gekkengetal, was een 

mooie bijeenkomst. Kinderen vieren deze dag Sint Maarten en volwassenen het begin van het 

carnavalsseizoen. Twee feesten uit de christelijke traditie die ogenschijnlijk ver uit elkaar lagen, maar 

inmiddels weten we beter. Met dank aan Frans Lutters, docent oriëntatie, maatschappijleer en 

geschiedenis van de Stichtse Vrije School. Hij vertelde ons over de verschillende tradities die in ons 

land voorkomen waarbij de in aantocht zijnde winter wordt gemarkeerd. We kijken wij terug op een 

mooie avond. Uiteraard ook veel dank aan de Activiteitencommissie! 



Kerstbijeenkomst rond de haard 

Op donderdag 9 december kwamen we in kleine groepjes van maximaal 4 personen bij elkaar rond 

de haard om met elkaar te delen wat Kerst voor ons betekent. We vertelden elkaar ieder aan de 

hand van een lied, gedicht, verhaal of afbeelding dat in het kader van Kerst voor ons betekenisvol 

was over onze gedachten en ideeën met betrekking tot Kerst. Het was een waardevolle avond met 

veel lief en leed dat we met elkaar deelden.  

 

Kunstmatige Intelligentie 

Tijdens onze on-line-sorrenavond op 13 januari kwam het onderwerp Kunstmatige Intelligentie 

aanbod. Met dank aan Pauline, Denise en Ariane hebben wij kennis genomen van het gedachtegoed 

van Mo Gawdat naar aanleiding van zijn boek Griezelig slim. Mo Gawdat (oud Google topman) is 

gefascineerd door de rol van technologie om mensen zelfstandiger en succesvoller te maken. Rond 

2050 zal kunstmatige intelligentie een miljard keer intelligenter zijn dan de mens, dus een kracht 

bezitten die ons kan maken of breken. Waarom is die vooruitgang toch ook griezelig? Dat komt door 

ons. Mensen ontwerpen de algoritmen die bepalen hoe kunstmatige intelligentie werkt. Gaat het 

dan de verkeerde kant uit? Dat hoeft zeker niet: in Griezelig slim toont Mo Gawdat de logica van 

geluk, wat we kunnen doen om machines de juiste dingen te leren. Gawdat laat zien dat wij zelf ook 

een rol kunnen spelen in het opvoeden van Kunstmatige intelligentie. Dit boek biedt daarmee een 

optimistische blauwdruk voor een bijzonder uitdagende toekomst. Er is nog lang over nagepraat en 

geappt ☺. Een boeiende avond met veel stof tot nadenken. 

Lied voor Maaike 

Gezongen als een serenade aan Maaike die op haar balkon stond te luisteren op 29 januari 2022.                                                                                                
Muziek: Het Dorp Wim Zonneveld 
Tekst: Evelien, Madeleine en Anne Marie  

Herfst ’t was 2004 , wat hadden we een  plezier met Karin lied en een kwartet 
Zo jong, 3 kinderen en een baan je kon het ogenschijnlijk aan 
Je hebt je volledig ingezet 
Dit Zeist, je maakt een nieuwe start 
Sloot haar vrij snel in jouw hart 
Met tennis, hockey en vriendinnen 
De school waar jij zoveel voor deed 
De klas als dodootjes verkleed 
Je moet het maar verzinnen 
 
En langs de tijdlijn van de Sorren 
Met jou al bijna 20 jaar 
Vol energie en optimisme 



We doen steeds heel veel met elkaar 
 
Een keer per maand zien wij elkaar, we discussiëren, niet te zwaar 
Voor het goeie doel wat extra wijn  
Een fietstocht ,Diës, een kasteel 
Wat verzinnen we toch veel 
Je zal toch maar een Sorlid zijn 
Want ziet hoe rijk het leven is, 
Met sushi, haiku en een quiz 
Maar ook met vilten, bloemen  “schrikken” 
Je verzint het niet het is heus waar 
Die kerk dat zaaltje het was zwaar 
Dat zullen we echt nooit meer pikken 
 
En langs de tijdlijn van de Sorren 
Met jou al bijna 20 jaar 
Vol energie en optimisme 
We doen steeds heel veel met elkaar 
 
Hoog in ‘t vaandel staat de sport een korte rok zoals het hoart, 
Wil natuurlijk altijd winnen 
En ook met wandelen, het mag gezegd 
Menigeen heeft het afgelegd 
want jij was steeds als eerste binnen 
Dankzij Chi Qigong kom jij tot rust 
En leeft jouw leven heel bewust 
Een inspiratie voor ons allen 
Zoals Soroptimisme is bedoeld 
Het  voor ons allemaal zo voelt 
We laten echt elkaar nooit vallen 
  
En langs de tijdlijn van de Sorren 
Met jou al bijna 20 jaar 
Vol energie en optimisme 
We doen steeds heel veel met elkaar 
 

 



Eten uit de hoed 

Met dank aan de activiteitencommissie was Eten uit de Hoed weer perfect georganiseerd op 10 

februari. We aten in kleine groepjes zowel fysiek met elkaar aan tafel als ook online. Dat laatste was 

een primeur voor het eten uit de hoed. Er is weer heerlijk gekookt, gezellig gegeten en gul gegeven! 

 

Ronald McDonaldhuis 

Donderdag 10 maart brachten we een bezoek aan het Ronald McDonald Huis in Utrecht, dat gelegen 

is naast het WKZ. Na een kopje koffie startten we met Hendrike en Verina, die ons nader 

informeerden over het bomenproject. Hendrike was fysiek aanwezig en Verina zagen we op een 

groot vanuit haar veranda met op de achtergrond haar tropische tuin in Kameroen.  

Hierna heeft de Huismanager, Agatha Kleis, van het RMcD-huis ons letterlijk en figuurlijk wegwijs 

gemaakt in het Huis en alles wat daarbij hoort. We hebben veel informatie gekregen over alle ins- en 

outs die spelen bij het instandhouden van het huis, maar ook heeft Agatha inzicht gegeven in de 

veelal schrijnende situaties waar de kinderen en hun ouders die in dit huis mogen logeren inzitten en 

hoe mooi het werk is dat zij met haar team en vele vrijwilligers doen. Natuurlijk kan dit werk alleen 

gedaan worden zolang er voldoende donaties binnen blijven komen. Ons lid Christine Manders is op 

vrijwillige basis penningmeester van het RMcD-huis in Utrecht en weet hoe moeilijk de financiële 

situatie van deze organisatie veelal ligt, ondanks het goede werk wat gedaan wordt.  

Beroepenmarkt 2022 

Na 2 jaar uitstel van de jaarlijkse beroepenmarkt vanwege corona, was er dit jaar gelukkig weer de 

mogelijkheid om voor scholieren van diverse Zeister middelbare scholen de beroepenmarkt te 

organiseren.  Soroptimistenclub Zeist e.o. doet dat altijd in samenwerking met diverse serviceclubs 

uit Zeist en Bunnik en de decanen van een aantal middelbare scholen. Scholieren uit 4 en 5 HAVO en 

5 en 6 VWO kunnen door ontmoetingen met beroepsbeoefenaars zich verdiepen in een mogelijke 

toekomstige baan. Als medeorganisator leveren wij vanuit ons netwerk voorlichters, die met de 

scholieren in gesprek gaan en hen informeren over hun beroep en de studiekeuzes, die daaraan 

vooraf gegaan zijn. De beroepenmarkt wordt altijd als heel zinvol ervaren en biedt een welkome 

aanvulling op de oriëntatie voor opleidingen. Wel wordt als terugkerende wens door de scholieren 

aangegeven dat er meer hbo-gerelateerde beroepen vertegenwoordigd zijn en dat er (ook) een 

jongere generatie is die informatie geeft. Wij vragen al enkele jaren ook eigen kinderen en vrienden 

van onze kinderen om iets te vertellen over hun beroep. Dat wordt zeer gewaardeerd. Dit jaar is de 

beroepenmarkt georganiseerd op 20 april 2022 op de Stichtse Vrije School. Er waren zo’n 45 

voorlichters aanwezig, en de markt werd door een kleine 200 scholieren bezocht.  

Besloten is dat de beroepenmarkt commissie steeds uit drie leden moet bestaan, waarbij er jaarlijks 

één lid aftreedt en één nieuw toetreedt om de continuïteit binnen deze commissie die het bestuur 

van belang acht te bewaren.  



Statuten 

Vanuit het landelijk bestuur is veel werk gestoken in het opstellen van nieuwe landelijke statuten. Er 

zijn verschillende discussierondes geweest over deze statuten onder andere tijdens de 

wintervergadering, waar Marianne en Karina namens onze club aanwezig waren. Dat ging met name 

over drie zaken: 1 Moet er een mogelijkheid zijn voor alternatieve vormen van lidmaatschap, zoals 

dat van Unieke Leden. Unieke leden zijn geen lid van een club, maar wel lid van de Unie. Marianne en 

ik vroegen ons af waarom je wel lid van de unie zou willen zijn, maar niet van een club. Het 

soroptimisme bestaat toch bij uitstek in het samen als vrouwen optrekken voor vrouwen. Er lijkt nu 

sprake te zijn van het oprichten van een club van unieke leden. 2. In hoeverre zou er in de statuten 

overgestapt moeten worden naar gender neutrale bewoordingen op die plekken waar nu 

bijvoorbeeld vrouwelijke persoonlijke voornaamwoorden gebruikt worden. Een moeilijk onderwerp 

vonden wij, omdat het soroptimisme nou toch juist bij uitstek een vrouwen aangelegenheid is.  3. 

Omdat het op dit moment vaak lastig is het noodzakelijke quorum voor besluitvorming te verkrijgen 

werd de vraag geopperd om het quorum te verlagen of althans voor bepaalde onderwerpen te 

verlagen. Ook hierover ontstond een levendige discussie. Maar de uitkomst was toch om het min of 

meer bij het oude te houden. 

In mei is er een laatste stemronde geweest, waar Marianne en Karina namens de club, (tijdens de 

Dies!) voor de nieuwe landelijke statuten hebben gestemd. Nu moeten ook de statuten van onze 

eigen club aangepast worden om in lijn te komen met de vernieuwde landelijke statuten. Dit gaan 

Marianne en Karina samen oppakken, zodra de Unie-statuten een feit zijn.  

High tea  

Het Nieuwjaarsdiner moest helaas uitgesteld worden in verband met de corona-maatregelen. 

Gelukkig waren de coronamaatregelen half maart opgeheven. Daarom konden wij zondag 20 maart 

met elkaar LIVE de komst van het voorjaar vieren! Dat deden we met een HIGH TEA bij Rosemarie 

Wielinga thuis. Er waren veel lekkernijen en er was vooral veel gezelligheid. Na het nuttigen van de 

lekkernijen hebben we onder leiding van de man van Rosemarie, Carel, een wandeling gemaakt in de 

omgeving van hun huis. Hij heeft ons veel verteld over de geschiedenis van Driebergen en met name 

van het gebied in Driebergen waar Rosemarie en hij wonen. Heel boeiend! 

 

25 jarige leden 

Ariane 

Het had door Corona even geduurd, maar tijdens de high tea hebben we Ariane in het zonnetje gezet 

vanwege haar 25-jarig sorren-jubileum en hebben we stil gestaan bij haar grote inzet voor de 

Soroptimisten Zeist e.o.. Vooral haar grote organisatie talent is geroemd van vele kanten. 



 
25/26 jaar geleden was de Soroptimistenclub Zeist eo in een club van vooral grijze hoofden en was 
men op zoek naar verjonging. Maar Ariane was aangetrokken door het idee van vrouwen voor 
vrouwen. Aldus zette ze haar grote organisatietalent in en enthousiasmeerde ze een groep 
vriendinnen uit het Lyceumkwartier, waaronder Karin Verdoorn, om samen, of althans min of meer 
tegelijk lid te worden van deze club. Daarmee was de disbalans qua leeftijdssamenstelling snel 
opgelost.  
 
Eenmaal sor werd ze direct actief en nam ze o.a. binnen 2 jaar de voorzittershamer als praeses ter 
hand. Met haar aan het roer werden er een aantal vernieuwingen doorgevoerd, zoals het vergaderen 
bij sorren thuis i.p.v. in een zaaltje in een bejaardencentrum of achter een kerk.  
Met haar en de andere nieuwelingen, stroomde nieuw elan de club binnen. Zo wilden ze af van het 
vergaderen met presentielijsten enz. en hebben ze een nieuwe vorm gezocht met activiteiten en 
sprekers van buitenaf en verhalen van sorren zelf.  
 
Geroemd is ook het congres wat ze in 1998 georganiseerd heeft, samen met Marianne, Karin 
Verdoorn en oud-lid Esmeralda Willemsen. Dit congres werd gehouden op 10 december de dag van 
de rechten van de mens en had als goede doel Kinabu, gevestigd aan het eind van de Verlengde 
Slotlaan. Ariane had interessante sprekers weten te strikken, waaronder Els Borst, minister van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport. Voor Kinabu, wat staat voor kinderen naar buiten, is een bedrag 
van bijna €3.500 bij elkaar gebracht voor speeltoestellen. Er waren meer dan 200 betalende gasten. 
Het was een echt spektakelstuk.  De soroptimisten lieten daarmee zien, dat ook wij in staat waren tot 
het organiseren van een groot evenement.    
 
Ook daarna is Ariane zich binnen de club actief op blijven stellen en heeft zij in allerhande 
commissies gezeten, een aantal jaar de beroepenmarktcie, verschillende keren in de activiteitencie 
en projectencie. Vorig jaar nog is ze druk geweest met de logistiek rondom het webinar over 
cybercrime en nog veel meer. Haar gestructureerde manier van werken met to-do-lijstjes en haar 
zorgvuldige communicatie is zeer prettig en heeft een grote bijdrage aan de club geleverd en nog 
steeds. 
 
Ariane heeft een bos bloemen in de sorren-kleuren gekregen. Wat toevalligerwijs ook de kleuren van 
de Oekraïense vlag zijn. Als verbinding is dat een mooie gedachte. 
 
Van harte gefeliciteerd, Ariane! 
 

 
 



Karin Verdoorn 

Ook voor Karin waren er veel lovende woorden toen zij tijdens de Dies in het zonnetje werd gezet 

vanwege haar 25 jarig lidmaatschap van onze club. Zo werd het levensverhaal gememoreerd waarin 

zij heel openhartig vertelde over haar jeugd en privéleven, maar ook over de prachtige carrière die ze 

door hard werken, goed organiseren en veel toewijding heeft kunnen opbouwen. Karin, die nu werkt 

als directeur van een grote wooncorporatie in Amsterdam, vertelde toen ook vanuit een warm hart 

over haar bewoners, vanuit begrip voor de situatie waarin zij zitten, probeert ze hun woonsituatie zo 

goed mogelijk te regelen.  

Ook in de verschillende functies die ze in de loop der jaren voor onze club heeft vervuld heeft ze 

steeds haar organisatie talent ingezet en is ze met veel toewijding te werk gegaan.  

Toen Karin lid werd van onze club, daalde de gemiddelde leeftijd behoorlijk. En mede dankzij haar 

enthousiasme zijn er toen meerdere relatief jonge dames lid geworden. Zij heeft daarbij aan de wieg 

gestaan van een beleidsnota over de toekomst van de club, welke ter inspiratie diende om hierover 

binnen de club te discussiëren. Ook in die tijd is er gezocht naar hoe onze club borrelend en bruisend 

te houden.  

Al vrij snel is zij ook voorzitter van onze club geworden. Tijdens haar voorzitterschap is er meer 

structuur in de organisatie van onze club gekomen. Daar kwam haar organisatietalent en inzicht in 

organisaties te weer om de hoek kijken. Verder heeft zij het rondje wel en wee geïntroduceerd, 

waardoor de onderlinge band alleen maar groter werd.  

Maar de rode draad door het sorren-bestaan van Karin is toch vooral WIJN. Ze organiseerde 

verschillende malen wijnproeverijen en die brachten heel wat op, want de wijn smaakte goed en er 

werd door veel deelnemers aan de wijnproeverij groots ingeslagen. Vele jaren bleef ze met veel inzet 

wijn verkopen. De wijn werd soms met honderden dozen tegelijk door haar ingekocht, zodat er 

pallets wijn in haar voortuin stonden. Later veranderde ze van strategie en is ze overgegaan op het 

duurdere segment, waar dan wel geen pallets tegelijk voor hoefde aan te laten rukken, maar wat wel 

meer opleverde. Veel sorren drinken nog steeds haar exotisch smakende Basa van de beroemde 

Spaanse wijnmaker Thelmo Rodrigues.  

Daarnaast heeft Karin als lid van de cie Friendshipslink verschillende pogingen ondernomen om met 

onze zusters uit Wuppertal samen te komen en zet zij zich al meer dan 10 jaar in voor de Stichting 

Dakloze Vreemdelingen, ze is daar nu ook lid van het bestuur geworden. Dit waren slechts de 

highlights uit haar afgelopen 25 jaar soroptimisme. 

Karin ontving een bos bloemen in de soroptimisten kleuren. Van harte gefeliciteerd! 
 

 

Carla Atzema prijsuitreiking 



Op donderdag 7 april vond weer de inmiddels jaarlijkse uitreiking van de Carla Atzema prijs plaats in 

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De Carla Atzema Soroptimistprijs gaat over de positie, rechten en 

economische zelfstandigheid van vrouwen. Zij wordt voor de tweede keer uitgereikt aan diegenen 

die dit onderwerp met een Nederlandstalige journalistieke productie in de afgelopen 2 jaar op de 

meest spraakmakende wijze onder de aandacht heeft weten te brengen. De winnaars van de prijs, 

Coen van de Ven en Karlijn Saris met de twee researchers Joris Veerbeek en Sahra Mohamed 

 gingen naar huis met €25.000 voor het artikel “Misogynie als politiek wapen”. Daarnaast was er ook 

een publieksprijs van €5.000, waarvoor alle soroptimisten opgeroepen waren te stemmen.   

Ons lid Marion Meijs heeft de avond van de prijsuitreiking voorgezeten en dat deed zij op zeer 

professionele en inspirerende wijze.  

Veel leden van onze club waren aanwezig tijdens de prijsuitreiking en hadden samen twee tafels van 

6 personen gereserveerd om de uitreiking mee te maken. Vooraf is er gezellig gegeten in het eetcafé 

van Pakhuis de Zwijger. En velen hebben enthousiast gestemd ook leden die niet aanwezig konden 

zijn, voor de publieksprijs.  

Het was een zeer feestelijke avond.  

 

Geridderden  

Eén Soroptimist, die een lintje krijgt, is al bijzonder, maar Club Zeist e.o. heeft dit jaar zelfs twee 

gedecoreerde leden in zijn midden. Marianne Kallen-Morren is namens de koning door de 

burgemeester van Zeist bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Vera Veul is namens 

de koning door de burgemeester van Soest benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Club Zeist 

is daar natuurlijk enorm trots op.  

Mr. M.N. (Marianne) Kallen-Morren was al sinds 2005 Lid in de Orde van Oranje Nassau, omdat zij op 
uiteenlopende wijze politiek-bestuurlijk actief is geweest. Daarna werd Marianne wethouder in 
Vianen en Houten en vier keer waarnemend burgemeester. Daarnaast was ze ook maatschappelijk 
zeer actief, voornamelijk als bestuurder, nl. binnen het voortgezet onderwijs in Zeist, Doorn en Wijk 
bij Duurstede, in de (mantel-)zorg, van een burgerinitiatief voor buurtbewoners, van de Natuur- en 
Milieufederatie Utrecht en van het International Network of Liberal Women. Sinds 2018 is ze 
voorzitter van de Samenwerkende Publieke Mediadiensten en sinds 2019 van de Raad van 
Commissarissen van het Flint Theater in Amersfoort. Ten slotte is Marianne sinds 1988 Zeister 
Soroptimist, vele malen als attente voorzitter, en is ze ook landelijk actief. 
Club Zeist en vele anderen bewonderen en waarderen Marianne. Ze is enthousiast,  betrokken en 

trouw en als bestuurder bijzonder competent. 

https://www.groene.nl/voorbeeld/diepgaande-data-analyse-van-de-online-haat-tegen-vrouwelijke-politici


 

Voor drs. D.R.M. (Vera) Veul is anderen helpen een tweede natuur. Zij wordt ervaren als een zeer 

sociaal bewogen mens, energiek, veelzijdig en warm. Ze heeft altijd oog voor wat de mensen om 

haar heen nodig hebben. Zij spande zich als docent Grieks en Latijn ook buiten de lessen in voor haar 

leerlingen. Al jaren zet ze zich in voor Probus Het Sticht en voor NL Training in Zeist voor mensen met 

een migratie-achtergrond. Al meer dan twintig jaar staat Vera als bevlogen vrijwilliger op 

constructieve en persoonlijke wijze de bewoners van Verpleeghuis Mariënburg in Soest bij, vooral als 

lid van de cliëntenraad. Vera is medeorganisator van de burendagen; men geniet van haar 

zelfgebakken lekkernijen en van haar oprechte belangstelling, waarbij zij - waar nodig - haar grote 

netwerk van relaties en vrienden inzet om te kunnen helpen. Ook op haar vakantieadres in Portugal 

is zij al jaren actief. Zij leerde indertijd meteen Portugees om zo haar dorpsgenoten te leren kennen 

en waar nodig echt te helpen. Van 2005 tot 2009 was ze bij een veel gevraagde, zeer deskundige en 

enthousiaste rondleidster door de tuinen van Paleis Soestdijk. Sinds 1990 is Vera lid van Club Zeist, 

ook vele malen als voorzitter, als erudiete secretaris en commissielid. Ze heeft actief bijgedragen aan 

het eigentijdser maken van de club.  

 

Dies 

Onze 53e Dies hebben we dit jaar heel passend gevierd bij Slurpini aan de Steynlaan in Zeist. 

Vorremo volentieri festeggiarre il nostro 53imo compleanno insieme a voi. Sarebbe bello se voi 

verniste!: luidde de uitnodiging. 

Olivier van Slurpini is afgestudeerd vinoloog en een enthousiaste inkoper van heerlijke Italiaanse 

wijnen. Daarnaast kan hij, na het volgen van verschillende kookcursussen in Italië ook nog eens 

heerlijk koken. We hadden dan ook een zeer culinaire dies in het gezellige huiskamer restaurant en 

achter de winkel. Aan lange tafels in de binnentuin van Slurpini konden we weer eens gezellig bij 



elkaar komen na weer een lange Corona winter. Olivier vertelde ons zijn inspirerende verhaal over 

zijn onderneming, motivatie en zaak opzetten in tijden van Corona. 

Na het hoofdgerecht is Susanne geïnaugureerd en is Lisette verwelkomd als nieuw lid van onze club. 

Na het dessert is Karin Verdoorn in het zonnetje gezet, omdat zij in Coronatijd 25 jaar lid was van 

Soroptimisten Zeist e.o.  

Ondanks dat het aan het eind van de avond wat fris werd was het een groot succes met veel dank 

aan de Diescommissie.  

 

Nieuwe leden  

Binnen onze club hebben we dit jaar twee nieuwe leden verwelkomd. Susanne de Vaal en Lisette 

Schoenmaker.  

Susanne woont sinds kort met haar twee kinderen in Zeist, nadat ze de Cariben weer verruild heeft 

voor ons kikkerlandje. Susanne is apotheker in het UMC en heeft zich voor onze club direct actief 

ingezet.  

Lisette Schoenmaker is vanuit Arnhem, waar zij lid was van de soroptimistenclub aldaar, verhuisd 

naar Driebergen. Als soroptimist in hart en nieren heeft zij zich al snel aangemeld bij onze club Zeist 

e.o.  

Beide dames hebben al heel wat bijeenkomsten bijgewoond. Tijdens de Dies bij Slurpini hebben zij 

zich met een fotoquiz nader aan ons voorgesteld. Onder luidde instemming zijn beide dames lid 

geworden van onze club en is Susanne geïnaugureerd tot soroptimist en kreeg zij het sorrenspeldje 

opgespeld. Iedereen had een bloem meegenomen, waar twee prachtige boeketten van 

samengesteld konden worden als welkomsgroet van de leden aan Susanne en Lisette.  



 

Beleid mbt nieuwe leden 

Afgelopen jaar is er een ledenraadpleging geweest mbt het aantrekken van nieuwe leden. De 

meerderheid van alle leden vindt jonge aanwas belangrijk en zij zijn ook bereid om daarvoor 50+ers 

die zich spontaan aanmelden af te wijzen. Verder is uit de raadpleging gebleken dat een 

tweejaarlijkse ‘aanwas’ met 2 leden wenselijk is, om verjonging mogelijk te maken, maar 

tegelijkertijd niet teveel te groeien. Afgelopen jaar hebben we een aanwas van twee leden ‘gehaald’. 

De commissie nieuwe leden nodigt iedereen uitdrukkelijk uit om nieuwe leden aan te dragen. De 

commissie zal een selectie maken uit de voordrachten. De daarbij gehanteerde criteria zijn: - 

Betrokken bij doelstellingen van het Soroptimisme - Aanvulling leeftijdsopbouw: Dit impliceert onder 

de 50 jaar - Aanvulling qua beroep - Aanvulling qua achtergrond en aanvulling qua woonadres, opdat 

we niet te veel sorren uit één buurt hebben. 

Jubileumfeest SNDVU 20 jaar! 

“De Noodopvang” bestaat 20 jaar van de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht. Dit 

is gevierd op dinsdag 17 mei 2022. Het begon met een inloop met hapjes gemaakt door onze 

bewoners. Tijdens het officiële programma waren er verschillende speeches, Rap-song van een 

bewoner en de SNDVU-quiz. Het feest eindigde met swingende muziek door de KUSH-band en een 

heerlijk buffet uit Soedanese keuken, gemaakt door de daklozen zelf. Ook dit jaar heeft onze club 

weer een donatie gedaan aan de SNDVU. Daarom ontvingen wij een uitnodiging voor deze feestelijke 

bijeenkomst. Namens onze club zijn Jorien en Karin Verdoorn aanwezig geweest. De laatste ook in 

haar functie van bestuurslid van de stichting. 

In Memoriam Maaike van Mourik 

Op 25 mei 2022 is ons zeer gewaardeerde lid Maaike van Mourik overleden. Maaike was pas 57 jaar, 
geboren op 10 februari 1965. Zo jong nog, ze was nog helemaal niet klaar met het leven. Maaike was 
een energieke, intelligente en veelzijdige vrouw. 



Maaike is opgegroeid in Benthuizen en werd geboren als oudste dochter in een gezin van 3 meisjes. 
Ze  heeft technische natuurkunde gestudeerd in Delft. Hiertoe overigens in het geheel niet 
gestimuleerd door haar omgeving, zoals haar zus zo tekenend verteld heeft tijdens de uitvaart. 
Maaike was echter, zoals we haar kenden, eigenwijs in de positieve zin van het woord. Ze wist heel 
goed wat ze wilde en bepaalde in alles haar eigen weg.  

Ze heeft een mooie carrière gevolgd. Al jong accepteerde ze een functie in de VS, waar ze een 
greencard kon krijgen vanwege het staatsburgerschap van Maarten. Terug in Nederland heeft ze ook 
interessante banen, ondermeer bij Pro Rail, gehad.  

In de VS zijn ook hun eerste twee kinderen, Ewoud en Jeroen, geboren, later in Nederland volgde 
Stijn. Met haar vier mannen vormde ze een hecht gezin. Met Maarten deelde ze belangrijke waardes, 
zoals gelijkheidwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Deze waardes heeft ze ongetwijfeld ook 
meegegeven aan haar zonen. 
 
In haar rol als programma-manager bij het Radboud umc, haar laatste functie, heeft ze enthousiast 
gewerkt aan de totstandkoming van de eerste afdeling in het Amalia Kinderziekenhuis met Smart 
Hospital voorzieningen. Verpleegkundigen kunnen nu werken met smartphones, ook wel ‘slimme’ 
zorgtelefoons genoemd, er is een digitaal deurbordje bij elke kamer en patiënten krijgen een tablet. 
Maaike heeft hoewel niet fysiek aanwezig de opening nog meegemaakt. Ze vertelde ons: ‘Ontzettend 
leuk én zinvol om zo nauw met zorgverleners samen te werken. Een coproductie waar we echt trots 
op zijn.’ 
 
In 2004 werd Maaike door een aantal tennis-vriendinnen gevraagd om Soroptimist te worden. 
Omdat ze nog niet zo lang in Zeist woonde, was dit een mooie manier om vrouwen te leren kennen 
en zich in te zetten voor goede doelen. Knap hoe ze daar met carrière en jonge kinderen de tijd voor 
vond. Ze was altijd een zeer betrokken en actief lid en heeft in vele commissies haar talenten ingezet. 
Onder meer in de activiteitencommissie, de projectencommissie, nieuwjaarscommissie en het 
bestuur van de giftenstichting. We waren regelmatig bij haar thuis te gast. Met lange tafels vulden 
we de hele huiskamer voor diners voor het goede doel. Maaike bleef tot het eind toe betrokken en 
was online vaak aanwezig bij overleg van de projectencommissie. De laatste bijeenkomst waarop ze 
ook fysiek aanwezig was, was tijdens de high tea op 20 maart.  
 

Als club hebben we op diverse manieren Maaike in de laatste anderhalf jaar vanaf haar diagnose 
proberen te steunen. Velen van ons hebben met haar regelmatig gewandeld in haar geliefde 
Zeisterbos. In het haar kenmerkende hoge tempo, regelmatig was het zo dat zij, ook toen ze al ziek 
was, clubleden op sleeptouw nam in plaats van andersom. Eind januari schreven wij een lied voor 
Maaike en brachten wij haar een aubade. Door corona zongen wij op afstand voor haar over bijna 20 
jaar aan leuke en mooie club herinneringen. Dit lied is elders in dit sociaal jaarverslag opgenomen.  
Eind maart hebben we met enkele Soroptimisten een bezoekje gebracht aan Maaike. We hebben 

toen gezellig thee gedronken in haar heerlijke tuin en verhalen over hoe we onze mannen hebben 

ontmoet gedeeld. We deelden lief en leed. Dat was ook het moment dat we haar namens onze club 

een mooie steen hebben gegeven, een Rozenkwarts. Rozenkwarts is bij uitstek de steen van het hart 

en de liefde. Dat paste dus heel mooi, die middag. Rozenkwarts heeft een milde, zachte werking en 

werkt kalmerend bij verdriet en trauma’s. We weten dat ze hem regelmatig vast pakte in haar laatste 

weken. We hopen dat ze er de steun en kalmerende werking, die we haar met deze steen hebben 

willen geven, ook daadwerkelijk aan ervaren heeft. Op de begrafenis, waar Denise, namens de 

soroptimisten heeft gesproken, waren vele sorren van onze club aanwezig.  



Ter nagedachtenis hebben alle clubleden op de 1e bijeenkomst na haar overlijden een kleine 

rozenkwarts mogen uitkiezen. Als we deze in onze hand houden, herinneren we haar met liefde.  

Enkele weken voor haar overlijden hebben we haar verteld dat wij namens de Soroptimisten een 

herinneringsboom in het Zeister bos. Maaike heeft aangegeven dat zij het fijn zou vinden als deze 

boom in haar favoriete laantje, het Spokenlaantje, geplant zou worden. Na diverse contacten met 

het Utrechts Landschap is daarvoor akkoord gekomen. Waarschijnlijk kan het planten in november 

plaatsvinden. 

Als Soroptimistclub Zeist e.o. herinneren we haar kracht en moed. Vol energie en (sor)optimisme was 

zij een inspiratie voor ons. We missen haar en zullen altijd met vriendschap aan haar blijven denken. 

 

Arboretum  

In juni kwamen we bijeen in het arboretum in Doorn. We werden daar ontvangen met koffie en 

lekkers. Daarna kregen we een rondleiding van een vrijwilliger, bioloog, van het Arboretum. Deze 

man heeft ons langs vele prachtige bomen geleid en ons allerhande weetjes bijgebracht en boeiende 

en soms hilarische verhalen over de bomen en het arboretum verteld. Het is een prachtige tuin. 

Voorafgaand tijdens de koffie is Maaike herinnerd door aan iedereen een kleine rozenkwarts steen 

uit te delen gevolgd door een minuut stilte. 

 

Boekenverkoop in het prachtige kasteel van Frederique in september was zeer geslaagd. Boswachter 

Joris Jan 20 boeken verkocht. Hij heeft ons eerst verteld over de aanleiding van zijn boek en wat over 



een aantal zeer beroemde bomen. Deze bomen waren niet persé de oudste, hoogste of dikste boom, 

maar het zijn bomen waar het meest over geschreven is door de eeuwen heen en/of waar de meeste 

muziek op gecomponeerd is, en/of waar de meeste foto’s en/of tekeningen van bekend zijn.  

Als club hebben we een van zijn boeken gekocht voor de familie van Maaike. Maaike was immers dol 

op het bos.  

Daarnaast hebben Marianne en Hendrike als volleerde veilingmeesters een groot aantal boeken die 

wij zelf ingebracht hadden geveild.  

Ook is er een veiling geweest voor een rondleiding met Joris Jan de boswachter zelf. Alles bij bij 

elkaar heeft deze avond een netto opbrengst van €827,50 opgebracht. 

 

Museum plus bus  

11 oktober kregen wij een nieuwe kans om het goede doel 4Hetleven te steunen. Nadat activiteit in 

2020 vanwege de coronabeperkingen moest worden uitgesteld. 4Hetleven is een stichting die uitjes 

voor ouderen organiseert en voor het grootste deel draait op vrijwilligers. 5 Sorren uit Zeist gingen 

mee om het uitje van 11 oktober, een bezoek aan het Kunstmuseum in Den Haag, tot een succes te 

maken. Dinsdag 11 oktober vertrekken zij met gasten uit Zeist naar het Kunstmuseum in Den Haag. 

Deze activiteit is bedacht en gecoördineerd door Ariane de Groot. 

 

 

 


