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Bestuurswissel 8 Oktober 2020 

Op 8 oktober heeft het bestuur het thema voor het komend jaar onthuld tijdens een online meeting. 

Ondanks het feit dat we als gevolg van beperkingen vanwege Covid 19 nog steeds niet fysiek bij 

elkaar konden komen, kon het thema wel fysiek onthuld worden. Iedereen had tevoren een beker 

met thee en chocoladedruppels, met wat lekkers erin ontvangen. De onthulling vond plaats door de 

beker te vullen met heet water of hete melk. Met het opwarmen van de beker kwam het 

Soroptimisten-logo en het thema van dit jaar tevoorschijn: “Samen”.  

 

 

 

12 november  

In de zomer van 2020 hebben we de stichting Friendshifts gesponsord en daarmee hun Corona 

noodhulp in Togo ondersteund. Marieke van der Laan, oprichtster van stichting Friendshifts, vertelde in 

de online meeting  over deze stichting, over haar drijfveren, doelen en resultaten. 

 

Voor sommige leden was Zoomen een nieuwe ervaring. Voor de 

historie even een kleine omschrijving hoe dat anno 2021 ging. 

Dit was de instructie vooraf: “De link ontvangen jullie enkele 

dagen van te voren. We gaan de bijeenkomst enigszins 

interactief maken én na het verhaal door Marieke in kleine 

groepjes napraten en borrelen. In Zoom heb je daarvoor break 

out rooms; hoe dat werkt wijst zich vanzelf. Mocht iemand nog 

nooit geZoomd hebben en het spannend vinden, laten we dan even oefenen van te voren“.  

Orange the World 

Op 25 november startte Orange the World, de wereldwijde periode van extra aandacht voor geweld 

tegen vrouwen. Zeist deed actief mee, er worden weer meer gebouwen ORANJE verlicht dan in 

2019: Het gemeentehuis, Figi, de Klinker en het Beauforthuis. Op deze locaties lagen ook leaflets die 

Quirine met hulp van haar vriendin heeft gemaakt.  



Om aandacht te genereren voor onze 

activiteiten had Miriam een LinkedIn 

pagina gemaakt voor onze club. 

Marianne heeft wethouder Laura 

Hoogstraten geïnterviewd. Het filmpje 

van dit interview staat op de website. 

 

 

 

 

 

 

Op internationale vrouwendag is, in aanwezigheid van Marianne, de intentieverklaring door 

Burgemeester Koos Janssen en wethouder Laura Hoogstraten ondertekend om van de gemeente 

Zeist een Safe Streets gemeente te maken. 

 

Bijeenkomst 10 december 

Op 10 december, de internationale dag van de rechten van de mens was de afsluiting van de Orange 

the World periode. 

Tijdens een online lezing door Jolanda Boere over Geweld tegen vrouwen in de praktijk. Jolanda is 

Soroptimist van club Utrecht. Zij werkt als operationeel specialist jeugd, huiselijk geweld en 

eergerelateerd geweld bij Politie eenheid Midden Nederland én is hulpofficier van justitie. 

Haar verhalen waren soms schokkend, soms schrijnend. Helaas geven de cijfers aan dat nog veel 

vrouwen lijden onder verschillende vormen van geweld ook in Nederland.  



Na afloop gingen we in kleinere zoomgroepen uiteen en was het nog even gezellig naborrelen. In een 

tijd waarin gezelligheid schaars was, was dat weer een klein lichtpuntje. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op 14 januari jl hebben we, helaas alweer online met elkaar op afstand, het glas geheven op 2021! 

Dit dankzij het heerlijke verassingspakket dat de nieuwjaarscommissie voor ons bedacht en 

rondgebracht had. Met de oudejaarsquizvragen konden we onze kennis van 2020 meten. Het was 

een ludieke en gezellige invulling van deze avond. 

 

Nieuwjaarslunch Noodopvang Dakloze Vreemdelingen 

Net als ieder jaar hebben we ook dit jaar de Stichting 

Noodopvang Dakloze Vreemdelingen weer gesteund. 

Hoewel er dit jaar vanwege Corona helaas geen sprake kon 

zijn van een gezamenlijke lunch, heeft de Stichting een 

vergoeding gegeven aan de vaste deelnemers. 

 

 

Februari bijeenkomst LIVE! 

Na alle online bijeenkomsten bestond er binnen de club veel behoefte om elkaar weer live te 

ontmoeten. We gingen wandelen, in duo’s.  

Naast gewoon gezellig bijkletsen kregen wij als gespreksonderwerp mee: ‘Welk gesprek heeft jouw 

leven veranderd?‘  Het  leverde mooie inzichten op én we leerden elkaar beter kennen. 

Het waren veelal echte winterwandelingen. De sneeuw in combinatie met een stralende zon leverde 

heel wat vrolijke wandelfoto’s op.  



 

 

       

 

Het wandelen bleven we ook in de weken daarna doen. Marion maakte twee-wekelijks nieuwe 

indelingen en zo onderhielden we contact in deze bijzondere Corona-pandemie. 

9 februari 2021: Webinar Geef Fraudeurs Geen Kans 

Christine en Myra, beide expert op het gebied van fraude, hebben een webinar gegeven dat ging 

over financiële -en economische criminaliteit en fraude. De congres-ervaring van Ariane kwam goed 

van pas in de voorbereiding. De flyer werkt gemaakt door Laura Nijenhuis van LANI Design. Dankzij 

de wervingsactie van velen van ons was het webinar een groot succes. Er waren uiteindelijk bijna 200 

donateurs en er is bijna 150 keer ingelogd via de link.  



Christine en Myra hebben met veel enthousiasme 

verteld over hun werk en wat ze daarbij zoal 

tegenkomen. Interessante weetjes en grappige 

anekdotes.  Tenslotte kregen we ook nog een paar tips 

om onszelf digitaal beter te beschermen. 

 

 

 

De opbrengst ging naar de Voedselbank Zeist. Een lokaal aansprekend doel waar gezien corona 

behoefte was aan extra financiële steun. Navraag leert dat men nog meer klanten verwacht en er 

een tekort aan voedsel is. Mede dankzij onze steun kon er een calamiteitenfonds opgezet worden 

om in geval van nood voedsel te kopen en ook lang houdbare producten als wasmiddelen en hygiëne 

producten.  

 

De Soroptimisten Zeist eo hebben hiermee een mooi bedrag gedoneerd, te weten € 4100. Veel dank 

ook voor de belangeloze inzet van PWC, Christines werkgever, die dit webinar heeft gefaciliteerd. 

 

 



11 maart: Pilates 

Omdat het goed was bevallen om iets actiefs te doen had de activiteitencommissie voor 11 maart 

iets actiefs gepland, maar nu in een heel andere vorm. We hebben online samen een Pilates-les 

gevolgd. Eerst was er even ruimte voor een kop koffie/thee en even praten, daarna was er een les 

van een klein uur en daarna natuurlijk ruimte voor een verbale cooling down. 

 

Bijeenkomst april: online lezing over communicatie en relaties. 

Op 8 april heeft Willemijn van Strien (oud Soroptimist) ons, naar aanleiding van haar boek dat begin 

april uitkwam,  vertelt over haar werk, waarin zij als  relatietherapeut mensen op een respectvolle 

manier leert communiceren. Haar methode is toepasbaar op iedere relatie. Het was dus leerzaam en 

boeiend voor ons allen. 

Diës verplaatst 

Besloten werd om de Diësviering te verplaatsen naar juni. We wilden graag weer een echt feestje 

waarbij we fysiek bij elkaar konden zijn en onze herwonnen vrijheid ook samen konden vieren.  

Bijeenkomst: 20 mei  

De Corona maatregelen werden in mei al een klein beetje versoepeld, een heel aantal van ons was al 

gevaccineerd. Het ging de goede kant op en we hadden er enorm veel zin in om weer fysiek bij elkaar 

te komen. Daarom hebben we een (enigszins) actief buitenprogramma bedacht, zó dat we binnen de 

geldende restricties toch elkaar konden spreken en ontmoeten. 

We gingen in groepjes van 2+2 ‘happen & trappen’. We fietsten een tocht van ruim 20 km langs 

fietsknooppunten, waarbij we zowel Zeist als Driebergen aandeden. Elk groepje startte op een ander 

punt, zodat in principe de groepen elkaar niet tegenkomen. Onderweg waren er 3 ‘feestlocaties’, 

waar de activiteitencommissie met iets te eten en te drinken klaar stond.  

Het was gezellig en lekker. Leuk om elkaar weer eens te spreken en in de ogen te kunnen kijken. Het 

was even schrikken toen de politie langs kwam bij het Slot. Stonden we met te veel te dicht bij 

elkaar?? Maar het bleek alleen nieuwsgierigheid. Ze vroegen zich af wat dat is, Soroptimisme.  

 

 



     

 

 

Dies  

Op 10 juni vierden we buiten onze Dies met elkaar. De dies-commissie had  een mooi en aangepast 

programma samengesteld met als thema Vrijheid.  

Het was fijn om weer met elkaar en bij elkaar te zijn. De lezing over onderduiken in Zeist tijdens WOII 

was leerzaam, maar schrijnend en triest. 



Naar aanleiding van deze avond stuurde Vera ons het laatste deel 

uit het gedicht Vrede van Leo Vroman:  

Kom vanavond met verhalen  

hoe de oorlog is verdwenen, 

en herhaal ze honderd malen: 

alle malen zal ik wenen.  

 

Wij waren dankbaar dat we daarna in vrijheid samen konden zijn: 

 

 

Juli 2021 

In juli waren we te gast bij Frederique in de tuin. Twee aan twee hebben we gewandeld en elkaar 

verhalen verteld over wie ons inspireerde op ons carrière pad. Het was mooi om op deze manier 

weer verdieping te vinden in onze onderlinge relaties. 

 



Augustus 2021  

In augustus kwamen we samen in de tuin van Pauline, waar vakantieverhalen zijn uitgewisseld met 

een drankje en een hapje van Quirine. 

September 2021 Boekenveiling 

Op donderdag 9 september was er weer een  jaarlijkse boekenverkoop, deze keer bij Hendrike in 

haar bostuin. Stapels met boeken zijn er aangevoerd. Mirjam en Hendrike stimuleerden ons tot het 

doen van mooie biedingen op de boeken en een excursie onder begeleiding van Hendrike. 

Deze avond heeft daarmee een opbrengst van € 1085 opgeleverd. Dit geld is gedoneerd aan het 

project 110xTrees4life. 

 

 

 

 

 

100xtrees4life 

Het project streeft meerdere doelen van het Soroptimisme na, namelijk zowel het empoweren van 

vrouwen als ook de verbetering van de kwaliteit van het milieu in het algemeen, zowel de 

vermindering van CO2 in de lucht als de bevordering van biodiversiteit als het tegen gaan van 

droogte. Verina is persoonlijk betrokken bij het project 100xTrees4Life vanuit haar kennis en 

achtergrond op het gebied van bos(bouw) in Afrika. Hendrike is als deskundige ook bij dit project 

betrokken. 

De boekenverkoop was een mooie afsluiting van dit bijzondere Corona-jaar waarin we er als club in 

geslaagd zijn om in sociaal opzicht contact met elkaar te houden en geld in te zamelen voor de 

diverse goede doelen, die wij dit jaar hadden geselecteerd. 


