
∞§¶
L e d e n b l a d  V r o u w e n  v a n  N u  –  7 7 e  j a a r g a n g  –  A p r i l  2 0 1 7  –  №  2

     verschilmaker 2017  
 sanne bolkenstein 
   “ik wil dat alle meisjes  
ter wereld, waar ze ook wonen,  
   naar school kunnen gaan.  
        dat is mijn droom.”
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2 – voorwoord van de voorzitter

Stel je eens voor wat dat in daad-
kracht, denkvermogen en energie teweeg kan 
brengen. Ik zeg uitdrukkelijk ‘kan brengen’, 
want grote aantallen hebben alleen is niet 
voldoende. We moeten ook bereid zijn om de 
handen uit de mouwen te steken en om onze 
denkkracht te gebruiken om meer inzicht te 
krijgen in het wel en wee van onze vereni-
ging. Ons willen verdiepen in de ontwikkelin-
gen binnen Vrouwen van Nu, de uitdagingen 
waar de vereniging voor staat en mee willen 

denken over hoe je het beste uit onze 
vereniging kunt halen.
Tijdens mijn onverwachte opname in 
het ziekenhuis heb ik in de praktijk 
kunnen zien wat ‘samen’ doet met een 
gemeenschap. Wat zouden de dokters 

zijn zonder het verplegend personeel 
en wat zouden zij zijn zonder de 
helpende handen van de ondersteu-
nende diensten? Een voorwaarde 
hierbij is vertrouwen. Vertrouwen 

dat ieder zijn/haar taak naar behoren oppakt 
en ook vertrouwen in de deskundigheid van 
de ander. En natuurlijk worden er ook fouten 
gemaakt, want gelukkig zijn we mensen die 
door vallen en opstaan leren.
Ons jaarthema met De Kracht van Samen 
kunnen we op allerlei niveaus onderzoeken. 
Het zou mooi zijn als we op afdelingsbijeen-
komsten aandacht hieraan besteden. Wat 
kunnen we nog meer samen doen? Wat levert 
samen-doen ons op aan positieve energie? 
En welke meerwaarde heeft de kracht van 
samen-doen voor de verbetering van onze 
leefomgeving? Ook bij de afdelingen van 
Vrouwen van Nu heeft ‘samen’ met vertrou-
wen te maken. Geven we vertrouwen aan 
de organisatoren, ook al hebben we andere 
ideeën en ervaringen over de juiste aanpak? 
Stimuleren we de ander bij het uitvoeren van 
haar taak zonder dat we bij de eerste pen-
nenstreek met commentaar klaarstaan? Erop 
vertrouwen dat iedereen die werk verricht 
voor onze vereniging, dat naar beste kunnen 
doet. Zie je  al voor je hoeveel daadkracht 
hierdoor ontstaat? En hoeveel plezier en po-
sitieve energie? Daar wordt Vrouwen van Nu 
toch nog bloeiender en krachtiger van?
Ik heb vertrouwen in jou en hoop dat dat 
wederzijds is. ¶

Tineke Luijendijk-Bergwerf,

Voorzitter Vrouwen van Nu

samen
Samen bereik je meer dan alleen. Natuurlijk kunnen we 

zaken prima alleen regelen, maar het wordt nét even groter 

en krachtiger als je het samen doet. Het spreekwoord zegt 

het al: twee weten meer dan één. Als we het over ‘samen’ 

hebben bij Vrouwen van Nu, dan gaat het over 45.000 leden. 
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4 - nieuws uit eigen huis

Maak een wereldexpeditie in één dag in 
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Reis als 
echte avonturier door de jungle, de savanne 
en het poolgebied. Ontdek nieuwe werelden, 
sta oog in oog met wilde dieren en beleef 
spannende avonturen. Als lid van Vrouwen 

In het Veenkoloniaal Museum 
Veendam is van 18 juni tot en 
met 1 oktober de expositie 
Vakantie! Er op uit 1900-1980 te 
zien. De tentoonstelling toont 
in beeld en geluid bijna een 
eeuw vakantievertier, met 
de nadruk op de jaren vijftig, 
zestig en zeventig. Lees over 
Gea, die als kind genoot van 
de weken in het vakantie-
huisje, waar alles even een-
voudig en knus was en waar 
elke nieuwe dag een nieuw 
avontuur beloofde. Of vaar 
mee met Marijke, die met 
vader, moeder en twee zusjes 
in de vroege jaren zestig met 
de zeilboot ‘Orka’ door heel 
Nederland trok, dorpen en 
stadjes aandeed of dagenlang 
aan de oevers van een meer 
in een eigen wereldje van rust 
en samenzijn leefde. Maar er 
waren ook tallozen die om 

Winactie 
‘Onbeperkt’
De speelsters 
van het Natio-
nale zitvolley-
balteam uit 
Rwanda be-
reikten hun 
hoofddoel: 
meedoen aan 
de Paralym-
pische Spelen 
2016 in Rio! 
Peter Karre-
man beschrijft 
in het boek 
Onbeperkt zijn 
zoektocht naar hoe hij een goede coach kan 
zijn voor de speelsters van het zitvolleybal-
team uit Rwanda. Benieuwd hoe dit verhaal 
verdergaat? We verloten drie boeken onder 
de eerste tien inzenders. Stuur een e-mail 
naar redactie@vrouwenvannu.nl met naam 
en adres en o.v.v. Onbeperkt.  ¶

welke reden dan ook de vakantie thuisble-
ven. In Balconia, Tuinesië of Bad Rundhausen. 
Zoals Ina, die af en toe logeerde bij familie of 
een paar dagen op Tienertoer ging. Het ver-
haal van Joop die er in de jaren vijftig alleen 
met de fi ets op uit trok de Ardennen in en 
drie weken leefde op brood, kaas, salami, 
moezel- of rijnwijn en Peter Stuyvesant met 
fi lter. Op vertoon van je ledenpas krijgen 
Vrouwen van Nu gedurende de looptijd van 
de expositie 50 procent korting op de entree-
prijs. Je betaalt € 4 in plaats van € 8. 
Meer info: www.veenkoloniaalmuseum.nl ¶

met korting 
naar Vakantie!

ledenvoordeel wildlands 
adventure zoo emmen

van Nu krijg je een fl inke korting op de en-
treeprijs van WILDLANDS, inclusief een portie 
frites met saus. Je betaalt geen € 33 maar 
slechts € 24,50 per persoon! 
Ga naar www.wildlands.nl/vrouwenvannu, 
voer je lidmaatschapsnummer in en koop je 
entreetickets plus lekkernij voor € 24,50 per 
persoon. 

Actievoorwaarden
Deze aanbieding geldt alleen online. Maxi-
maal vijf entreetickets inclusief frites met 
saus per lid. Entreetickets zijn te bestellen 
en in te leveren van 6 april t/m 30 juni 2017. 
Niet geldig in combinatie met andere acties, 
(groeps)kortingen, Air Miles of elders verkre-
gen entreebewijzen. 

WILDLANDS Adventure Zoo 
Emmen
Raadhuisplein 99 
7811 AP Emmen
0591-850855
info@wildlands.nl
www.wildlands.nl ¶
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Ik wil jullie iets bekennen. Dit is mijn allereerste column. 
Een jaar lang heeft onze directeur Carla Wijers, deze plek in 
het ledenmagazine gevuld. Als nieuwe hoofdredacteur heb ik 
nu deze schone taak gekregen. Wel stoer, een eigen column. 
Net als onze doorgewinterde columnisten Tineke en Desi. 
Maar daar dook ook meteen een zacht stemmetje op in mijn 
hoofd. “En waar ga jij dan over schrijven, Anouska?!” 
“Er zijn genoeg onderwerpen, dat moet lukken”, antwoordde 
ik het stemmetje stoer. Ik dacht bij mezelf, ik kan toch moei-
lijk meteen in de eerste column zetten dat ik een writer’s 
block heb. Maar dat zei ik maar niet tegen dat zachte stem-
metje. Want kom op zeg, we hebben net een super Vrou-
wenweekevent gehad. En hoewel ik eerder bijeenkomsten 
heb georganiseerd en medegeorganiseerd, was het in deze 
vorm de eerste keer voor mij. Samen met een fijn team van 
collega’s, die ik nog niet zo lang ken. Bijzonder is, dat dan 
blijkt dat je goed op elkaar bent ingespeeld. Het was voor ons 
ook fijn dat de aanwezige gasten zo positief reageerden na 
afloop. Over het programma van die middag en avond maar 
ook over de sfeer. Ja, dat kan alleen maar met De Kracht van 
Samen. 
Iets waarvan onze Verschilmaker 2017, Sanne Bolkenstein, 
zich ook heel goed bewust is. Haar enthousiasme toen ze 
hoorde dat zij de winnaar was, was hartverwarmend. Maar 
eigenlijk waren er geen echte verliezers. Natuurlijk kan er 
maar één de meeste stemmen krijgen en de Vrouwen van 
Nu Verschilmakers Award winnen, maar ik ving een bijzonder 
gesprek op. Dat was tussen onze andere twee genomineer-
den, Carin Gaemers en Anouk Vos. Carin is bekend van haar 
ouderenmanifest dat ze samen met Hugo Borst schreef, en 
Anouk is oprichter van Women in Cybersecurity. Anouk wil 
graag dat het belang van cyber-security ook in Den Haag 

doordringt. Carin, met haar netwerk en in-
middels te gast geweest in ongeveer elke 
talkshow op de Nederlandse televisie, gaf 
aan haar daarbij te willen helpen. Hoe 

mooi is dat? Kijk, dat noem ik ook 
winnen. En dat heeft allemaal weer 
te maken met De Kracht van Samen. 
En zo eindig ik mijn eerste column. ¶

bekentenis

Van de redactie
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Anouska Kroon,

beleidsmedewerker PR & Communicatie

Alle Vrouwen van Nu bedankt 
voor het invullen van de en-
quête over het magazine en 
de website. Zowel digitaal als 
per post hebben wij veel for-
mulieren ontvangen, waar we 

Tijdens het Vrouwen van Nu Vrouwenweekevent op 3 maart 
was voor de talkshow een aantal politica’s aanwezig:  
Bente Becker (VVD), Wytske de Pater (CDA), Linda Voortman 
(GroenLinks), Femke Merel van Arissen (PvdD), Ingrid van  
Engelshoven (D66) en Lou Repetur (PvdA).  
Hoe pakten de landelijke verkiezingen voor hen uit? 

Bente Becker, VVD, nr. 14 455 stemmen  
Wytske de Pater (CDA), nr.22 247 stemmen 
Linda Voortman (GroenLinks), nr.4 763 stemmen 
Femke Merel van Arissen (PvdD), nr.5 225 stemmen 
Ingrid van Engelshoven (D66), nr. 5 2171 stemmen 
Lou Repetur (PvdA), nr. 58 12 stemmen

gefeliciTAART

Een greep uit de per post 
opgestuurde enquêtes.

heel blij mee zijn. We kunnen 
hier waardevolle informatie 
uithalen. De uitkomst zullen 
we in een volgende editie ook 
publiceren in ons magazine. 
Onder alle inzendingen waren 
drie taarten te winnen. De 
gelukkige winnaressen zijn: 
Mevrouw C.M. Brantsma-Jan-
sen, Marjan v.d. Bosch en me-
vrouw G. Schonewille-Koops. 
Van harte gefeliciteerd! ¶

uitslag verkiezingen:  
stem op een vrouw

De zes politica’s tijdens het Vrouwen van Nu Vrouwenweekevent. 
Foto: Linn de Kort
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Zes jonge vrouwen beten deze middag  
het spits af voor een politiek debat: Bente 
Becker (VVD), Wytske de Pater (CDA), Femke  
Merel Arissen (PvdD), Linda Voortman 
(GroenLinks), Ingrid van Engelshoven (D66) 
en Lou Repetur (PvdA). Directeur Carla Wijers 
leidde samen met Evelijne Bruning van The 
Hunger Project de discussie. Aan de hand 
van drie politieke stellingen en vragen uit de 
zaal gaven deze zes politica’s hun visie aan 
de aanwezigen. Eerst gaven de vrouwen 
beurtelings hun persoonlijke visitekaartje af: 
waarom zou de kiezer juist op haar moeten 
stemmen? Daarna een uitvoerige discussie 
over het gebrek aan vrouwen in de politiek. 
“Het schiet niet op”, werd onder meer gezegd. 

Toen kwam de stelling “Moet er een vrou-
wenquotum ingevoerd worden in de poli-
tiek?” Nederland loopt erg achter op moderne 
landen, bleek uit de antwoorden, en zelfs in 
het Afrikaanse land Rwanda is al meer dan 
de helft van de politici vrouw. Er was onder 
de aanwezige politica’s eensgezindheid over 
het tekort, maar enkele dames zochten het 
ook bij de vrouw zelf, bij haar motivatie, bij de 
behoefte om deeltijd te werken. Aan het eind 
benadrukten Carla en Evelijne dat we alle-
maal op een vrouw zouden moeten stemmen 
op 15 maart. 
Bekijk ook onze YouTube film op  
www.youtube.com/watch?v=eQ_q6fvjzGc

vrouwen stimu leren

6 

Waar voorheen de verdachten op hun proces wachtten, verzamelden zich op 3 maart in de Vrouwe 

Justitia-zaal van restaurant De Rechtbank in Utrecht tientallen vrouwen voor het Vrouwenweek-

event. Vrouwen van alle leeftijden, politici, genomineerden voor de verkiezing van de Verschilmaker 

2017: ze deden mee aan een bruisend en krachtig programma.

vrouwenweekevent:
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Verschilmaker 2017
Het tweede deel van het programma was de 
uitreiking van de award voor de Verschilma-
ker 2017, de vrouw die zich op een bijzondere 
manier heeft ingezet voor andere vrouwen. 
Vorig jaar won oud-minister Jacqueline Cra-
mer de prijs. Directeur Carla Wijers vertelt 
over de achtergrond van de award: “Vrouwen 
blijven in hun bescheidenheid onzichtbaar. 
Met deze award willen we hen in het zonne-
tje zetten en stimuleren om door te gaan.”
Elk op hun beurt gaven de genomineerden, 
Sanne Bolkenstein, Anouk Vos en Carin Gae-
mers nog een pitch over hun eigen project. 
Sanne Bolkenstein vertelde gedreven, in felle 
bewoordingen en enthousiast over haar pro-
ject AFRIpads, uitwasbare maandverbandjes 
waardoor meisjes in arme landen ook tijdens  
hun menstruatie naar school kunnen gaan. 
“Investeren in meisjes is het beste dat je kunt 
doen”, vertelt ze. Anouk Vos maakt duidelijk  
dat haar nominatie is te danken aan haar in- 

zet om met Women in Cyber Security de 
wereld digitaal veiliger te maken. Carin  
Gaemers houdt het bij een korte presentatie. 
Haar manifest voor betere ouderenzorg, dat 
ze samen met Hugo Borst schreef, is bij de 
meeste mensen bekend. 

vrouwen stimu leren

Tekst: Desi Dingemans
Foto’s: Linn de Kort
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om door te gaan!
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8 

De spanning in de zaal werd opgevoerd. Tot 
op het laatst kon gestemd worden via de site 
van Vrouwen van Nu. Anouk en Sanne gingen 
tot het einde vrijwel gelijk op. Voorzitter 
Tineke Luijendijk had de eer de uitslag bekend 
te maken. De Verschilmaker 2017 is Sanne 
Bolkenstein. Ze kreeg daarvoor een dik ap-
plaus en de prachtige Vrouwen van Nu Ver-
schilmaker Award 2017. 

Workshop
De aanwezige vrouwen kwamen tijdens het 
evenement niets tekort. Koffie, thee, een glas 
bubbels bij de bekendmaking van De Verschil-
maker 2017 en daarna heerlijke fingerfood. 

Hierna verdeelde directeur Carla Wijers de 
groep in vier subgroepen, die elk met een 
gespreksleider van The Hunger Project een 
workshop volgden. Elke deelnemer kreeg de 
vraag voorgelegd welke wens of droom ze 
realiteit wil maken. Die droom vertelde ze 
tegen degene die naast haar zat. Vervolgens 
kwamen verschillende stappen aan bod. Wie 
kan je bij de droom helpen, wie zit je in de 
weg en welke stap heb je zelf al gezet om je 
plan te realiseren? Het gaf stof tot nadenken  
en de dromen bleken zeer divers. Maar, 
maakte deze workshop duidelijk, als je iets 
wilt, moet je actie ondernemen, medestan-
ders zoeken. Sanne Bolkenstein, die ook 
deelnam, is daarvan het grote bewijs. Ook 
zij begon ooit met een gedachte, met een 
droom en ze heeft nu al meer dan een mil-
joen vrouwen in Uganda geholpen met haar 
AFRIpads. ¶
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2017/É /A2/CW
Wie wordt Vrouw van Nu 2017?

Inleiding

Het is goed gebruik dat er een Vrouw van Nu wordt benoemd. Zo is Gezina Middag  benoemd 
als Vrouw van Nu 2016. We gaan nu met elkaar op zoek naar de Vrouw van Nu 2017. 

Algemeen
Het gaat om een stimuleringsprijs voor een vrouw die zich op bijzondere wijze heeft ingezet 
en met een actueel thema of spraakmakend onderwerp Vrouwen van Nu op een positieve 
manier onder de aandacht brengt van het publiek.

De Vrouw van Nu 2017
 is lid van Vrouwen van Nu;
 slaat nieuwe wegen in;
 toont initiatief;
 is zichtbaar binnen Ž n buiten de vereniging;
 stimuleert en inspireert anderen mee te doen;
 is een rolmodel;
 heeft een positieve uitstraling;
 brengt met haar onderwerp, thema, werkwijze, overtuiging of houding Vrouwen van Nu 

op een positieve manier onder de aandacht.

Overzicht benoemingen Vrouw van Nu

Datum Naam Gelegenheid

14-10-2005 Anne Tromp Vrouw van Nu 2005 Jubileumfeest Papendal

HKH Prinses Maxima Speciale jubileumspeld

26-4-2007 Annelies Westerveld Vrouw van Nu 2006 Jaarvergadering Friesland

17-4-2008 Ineke van Hasselt Vrouw van Nu 2007 Jaarvergadering Zeeland

23-4-2009 Atty de Vos Vrouw van Nu 2008 Jaarvergadering Zuid-Holland

10-4-2010 Erica Plomp Vrouw van Nu 2009 Jaarvergadering Friesland

10-10-2010 Gerda Verburg Vrouw van Nu Award 2010 Symposium 80-jarig bestaan landelijk 
(Extern)

16-4-2011 Alien Jalvingh Vrouw van Nu 2010 Feestavond Tamboer Drenthe t.g.v. 80-
jarig jubileum PB

18-4-2012 Sylvia Heeroma Vrouw van Nu 2011 Jaarvergadering Noord-Brabant

2013 Nvt Geen Vrouw van Nu 2012 Nvt

17-4-2013 Tiny Wismeijer Vrouw van Nu 2013 Jaarvergadering Utrecht

26-3-2014 Han Dekker Vrouw van Nu 2014 Jaarvergadering Flevoland

7-3-2015 Angela Maas Vrouw van Nu Award VrouwenBal 2015

14-10-2015 Tijny Leewerik Vrouw van Nu 2015 Vrouwen van Nu Beurs 2015

13-10-2016 Gezina Middag Vrouw van Nu 2016 Vrouwen van Nu Beurs 2016

Een Vrouw van Nu slaat nieuwe 
wegen in, toont initiatief, is zichtbaar binnen 
én buiten de vereniging, stimuleert en inspi-
reert anderen mee te doen, is een rolmodel, 
heeft een positieve uitstraling én houding.  
 
Gezina Middag is onze Vrouw van Nu 2016. 
Gezina is lid van de afdeling Zwolle, voormalig 
penningmeester van het provinciaal bestuur 
Overijssel. Het nieuws dat zij Vrouw van Nu 
2016 geworden was, hoorde zij pas tijdens de 
Vrouwen van Nu beurs in oktober. Ook dit 
jaar zal de naam van de winnares pas bekend 
worden gemaakt op de Vrouwen van Nu 
beurs op 12 oktober in het noorden van ons 
land. Tot het laatste moment blijft het een 
verrassing wie de titelhoudster is van 2017. 

Ken jij een vrouw van nu in jouw omgeving 
die je zou willen nomineren voor de Vrouw 
van Nu 2017? De Vrouw van Nu die je kan 
voordragen, moet voldoen aan een aantal 
criteria: 

De Vrouw van Nu 2017
•  is lid van Vrouwen van Nu;
•  slaat nieuwe wegen in;
•  toont initiatief;
•  is zichtbaar binnen én buiten de vereniging;
•  stimuleert en inspireert anderen mee te 

doen;
•  is een rolmodel;
•  heeft een positieve uitstraling;
•  brengt met haar onderwerp, thema, werk-

wijze, overtuiging of houding Vrouwen van 
Nu op een positieve manier onder de aan-
dacht.

Het formulier waarmee je 
de Vrouw van Nu 2017 kunt 
voordragen staat op onze 
website en kan worden  
ingezonden naar  
bureau@vrouwenvannu.nl.  
Inzenden kan tot 12 juni. 
Formulieren zijn ook op te 
vragen bij het landelijk bureau 
via Vrouwen van Nu, Jan van 
Nassaustraat 63, 2596 BP  
Den Haag, o.v.v. Formulier 
voordracht Vrouw van Nu 
2017. ¶

een vrouw 

van nu 

heeft een 

positieve 

uitstraling

vrouw van nu 2017?

Tekst: Anouska Kroon 
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Wie is voor jou Vrouw van Nu 2017? Welk Vrouwen van Nu lid verdient volgens jou deze 

stimuleringsprijs omdat zij zich op een bijzondere wijze heeft ingezet en met een actueel thema 

of spraakmakend onderwerp Vrouwen van Nu op een positieve manier onder de aandacht heeft 

gebracht van het publiek?

Wie wordt

Gezina Middag, Vrouw van Nu 2016
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Als klein meisje was Sanne al erg bezig 
met onrecht, en dan vooral tegen meisjes en 
vrouwen. “Ik kan me nog goed herinneren dat 
ik in de kinderkrant van Unicef verhalen las 
over meisjes en vrouwen in arme landen die 
niet dezelfde kansen kregen als jongens. Dat 
maakte me boos. Ik heb altijd al de droom 
gehad de wereld een stukje rechtvaardiger 
te maken.” Tijdens vrijwilligerswerk op een 
school op het platteland van Oeganda kwam 
dat ene moment. “Dat was in 2009. In de 
klas op die school hingen altijd vellen papier 
met daarop het aantal jongens en het aantal 
meisjes in de klas. Het viel me op dat na de 
vierde klas, als meisjes een jaar of negen zijn, 
het aantal meisjes ineens heel hard begon 
af te nemen. Waar in de kleuterklassen vaak 
meer meisjes dan jongens in de klas zaten, 
was dat in het laatste jaar vaak drie keer 
zoveel jongens als meisjes. Toen ik vroeg hoe 
dat kwam, werd er een beetje ontwijkend op 
geantwoord. Totdat de vrouwelijke hoofddo-
cent mij vertelde dat dat de leeftijd is waarop 
meisjes beginnen te menstrueren, en ze dus 
structureel school beginnen te missen.” 

Idee AFRIpads
Sanne gaat verder: “Dat vond ik echt onvoor-
stelbaar. Dit is dus iets waar alle meisjes in 

Sanne maakt het verschil
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ontwikkelingslanden mee kampen! Dat meis-
jes zo’n achterstand ten opzichte van jongens 
oplopen, alleen maar omdat ze een meisje 
zijn, vond ik onacceptabel. Gelukkig kwam 
ik in Kampala in een guesthouse Sonia en 
Pauls tegen, twee vrijwilligers uit Canada, die 
tegen hetzelfde probleem waren aangelopen 
en daar iets aan wilden doen via wasbaar 
maandverband. Daar hebben we een avond 
lang samen over gekletst, en zo is het idee 
voor AFRIpads ontstaan.”

Alle meisjes naar school
Na 2009 keerde Sanne terug naar Nederland 
om haar master, Internationale Betrekkingen  
aan de UvA, af te maken. In 2010 ging ze 
terug naar Oeganda, waar zij twee jaar heeft 
gewoond en gewerkt. Inmiddels woont en 
werkt Sanne in Nederland en is zij voorzitter  
van de AFRIpads Foundation. “Als AFRIpads  
Foundation hebben we de doelstelling alle 
meisjes naar school te helpen. Hoewel AFRI-
pads een stuk goedkoper zijn dan wegwerp-
maandverband zijn er nog steeds een hoop 
meisjes die zich geen AFRIpads kunnen ver-
oorloven. Zoals meisjes en vrouwen in voor-
malig oorlogsgebieden en vluchtelingenkam-
pen, maar ook andere kwetsbare groepen 
vrouwen, zoals vrouwelijke gevangenen. Als 
AFRIpads Foundation zamelen we geld in 
Nederland in om AFRIpads te kopen en te 
doneren aan deze groepen. Zo krijgen zij toch 
de kans hun school af te maken of hun werk 
te doen, helpen we tegelijkertijd het bedrijf in 
Oeganda groeien en stimuleren we dus lokale 
werkgelegenheid. Als voorzitter van de AFRI-
pads Foundation ben ik verantwoordelijk voor 
het werven van fondsen, het organiseren van 
sponsorevenementen en de pr voor AFRIpads. 
Hoe meer bekendheid, hoe groter we kunnen 
worden!”

Verschilmaker
In twee jaar tijd won Sanne twee prijzen. In 
2016 won zij de prijs Viva400 2016 in de cate-
gorie Wereldverbeteraars. Een jaar later wint 
zij de Vrouwen van Nu Verschilmakeraward 
2017. 
“Het is een droom waar ik al sinds 2009 mee 
bezig ben en me hard voor inzet. Ik geloof 
heilig in ons product en onze formule, maar 
voor mij persoonlijk betekent de erkenning 
voor het werk dat we doen en daarmee ook 
het geloof van anderen in 
AFRIpads heel veel. Het is zo 
fijn te weten dat mensen je 
steunen. Voor AFRIpads bete-
kent het dat we steeds meer 
bekendheid genereren, wat 
ons helpt groeien. Zes jaar 
geleden moest ik heel vaak 
uitleggen waarom menstru-
atie een probleem is in ont-
wikkelingslanden. Nu er meer 
aandacht voor dat onderwerp 
is, is dat steeds bekender en 
zijn mensen nieuwsgierig 
naar onze oplossing en willen 
ze graag helpen. Ook merk 
ik dat mensen steeds meer 
openstaan voor nieuwe vormen van ontwik-
kelingssamenwerking. Ik wil dat alle meisjes 
ter wereld, waar ze ook wonen, naar school 
kunnen gaan. Dat is mijn droom. Dat AFRI-
pads wereldwijd verkocht worden als hét 
duurzame alternatief voor wegwerpmaand-
verband. Deze prijzen helpen die droom een 
stukje dichterbij te brengen. Dus heel erg be-
dankt voor deze mooie prijs!” ¶

Meer informatie vind je op  
www.afripadsfoundation.org/support-us

 maakt het verschil
Tekst: Anouska Kroon 
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Kunst was tot begin vorige eeuw het 
domein van de man. Het waren vooral witte 
westerse mannen die de dienst uitmaakten, 
niet alleen als kunstenaar maar ook als direc- 
teur van een museum, koper, donateur of ge-
schiedschrijver. Vrouwen kwamen vooral voor 
als (naakt)model. Maar die sekseongelijkheid 
verandert. We zijn benieuwd welke kijk vrou-
welijke directeuren op hun vak hebben.  
We spraken met Judith Kadee van Villa Mon-
driaan in Winterswijk (de jongste museum-
directeur van ons land), Saskia Bak van 
Museum Arnhem in Arnhem en Annabelle 
Birnie, tot 1 mei directeur van het Drents 
Museum in Assen. 

Wat wilt u voor het 
museum betekenen?
Saskia Bak: “Er wordt straks 
een nieuwe vleugel gebouwd 
met fantastische tentoonstel-
lingsruimtes en een geweldig 
uitzicht op de tuin, over het 
rivierenlandschap en Arnhem. 
Met deze vernieuwing heeft 
het museum veel meer mo-
gelijkheden. We gaan ook pu-
blieksgerichter werken. Zo’n 
vernieuwing is moeilijk en 
ik wil het museum er graag 
doorheen leiden.”

Judith Kadee: “De kern blijft 
Piet Mondriaan. Het museum 
is klein, maar met veel capa-
citeit. Ik wil graag koppelin-
gen maken tussen het werk 

van Mondriaan en hedendaagse kunst. De 
link leggen naar de stromingen van nu. De 
programmering moet goed zijn, verfrissend, 
zodat we als museum opvallen. Het is belang-
rijk dat we met een vernieuwende, jonge blik 
iets kunnen neerzetten, met de middelen die 
we hebben.”

Annabelle Birnie: “Het Drents Museum laat 
graag objecten zien uit verre vreemde oorden, 
die tegelijkertijd met onze hunebedden hun 
hoogtijdagen kenden. Het Terracottaleger, de 
Dode Zeerollen en vanaf eind april ook The 
Great Liao, Nomadendynastie uit Binnen-
Mongolië. En dat alles op een dagtrip afstand. 
Daar wil ik mij voor inzetten en het resultaat 
met zoveel mogelijk mensen delen.” 
 
Wat wilt u het publiek meegeven?
Saskia Bak: “Kunst en kunstenaars helpen 
ons om op een andere, soms nieuwe, manier 
tegen zaken aan te kijken en kunnen onze 
blik openen en ons nieuwe inzichten geven. 
In een samenleving die snel verandert en die 
veel van ons vraagt, kan ons museum een 
plek zijn waar je stil kunt staan bij wat er om 
je heen gebeurt of waar je nieuwe inzichten 
krijgt.”

Judith Kadee: “Dat je hier ook kunt komen 
zonder veel kennis over abstracte kunst. Het 
werk van Mondriaan lijkt soms lastig om te 
begrijpen, maar ik wil het toegankelijk maken. 
Geen lange moeilijke teksten, maar een lage 
drempel die uitnodigt om het verhaal te zien 
van de vroege Mondriaan. Ik wil graag dat ie-
dereen zich welkom voelt, je hoeft het niet al-

in de nederlandse musea
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lemaal mooi te vinden, maar ik hoop wel dat 
je er iets van meeneemt, dat het meer eigen 
wordt. Of nog mooier: dat het je inspireert!”

Annabelle Birnie: “Voor het publiek willen we 
gemakkelijk toegang bieden tot de Drentse 
cultuur en de wereldculturen. Om je te ver-
wonderen en iets te beleven, om je op te 
laden, hoef je niet de wereld te bereizen. Na-
tuurlijk is het belangrijk om het publiek een 
gastvrije ervaring te bieden en goed te ont-
vangen. Daar maakt het Drents Museum een 
verschil.”
 
Wat zal een vrouw anders doen dan een 
man als museumdirecteur? 
Saskia Bak: “Een man gaat eerder voor snelle 

resultaten, terwijl een vrouw meer aandacht 
heeft voor de verbinding en de worteling. 
Maar dat is natuurlijk niet absoluut.”

Judith Kadee: “Ik vind dat er 
niet zo veel verschil zit in een 
man of een vrouw. Vrouwen  
zouden zachter zijn en man-
nen harder, maar om mij heen 
zie ik ook wel het tegenover-
gestelde. Ik ben vrouw en 
jong, en heb wel het gevoel 
dat ik me moet bewijzen. 
Vrouwen moeten zich mis-
schien meer omhoog boksen 
om een leidinggevende plaats 
te krijgen.” 

Annabelle Birnie: “Ik weet niet 
of er zo’n groot verschil is. 
Maar er zijn de laatste jaren 
wel veel meer vrouwelijke 
museumdirecteuren bij geko-
men. Als directeur combineer 
je de rol van creatief inspira-
tor en zakelijk leider met die 
van boegbeeld. Ik zie dat dat 
vrouwen goed afgaat.” ¶

in de nederlandse musea

Tekst: Netty Hubbers
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Meer info:
www.museumarnhem.nl 
www.villamondriaan.nl 
www.drentsmuseum.nl
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14 - nieuws uit eigen huis

Het aanbod van de Vrouwen 
van Nu Colleges is per 1 april 
uitgebreid met online cursus-
sen. Je kunt kiezen uit twee 
e-learningpakketten: (1) een 
maatwerkpakket dat door 
(team)leden van onze vereni-
ging is samengesteld en (2) 
een breed pakket, genaamd 
Leren & Ontwikkelen. In het 
maatwerkpakket vind je 14 
cursussen over onderwerpen 
zoals omgaan met verande-
ring, social media, samenwer-
ken, succesvol onderhandelen, 
snellezen en spreken in het 
openbaar. Het pakket Leren 
& Ontwikkelen is een breed 
samengesteld pakket waarin 
bijna 300 cursussen zijn op-
genomen, variërend van taal- 

RVAJ is een zelfstandige stich-
ting die reizen buiten Europa 
organiseert voor vrouwen 
(tot voor kort een landelijke 
werkgroep van Vrouwen van 
Nu). Het stichtingsbestuur 
bestaat uit vier leden die een 
zittingstermijn hebben van 
twee keer drie jaar. Per 1 ja-
nuari 2018 vertrekt een van 
de vier leden, omdat haar 
termijn erop zit. Daarom zijn 
wij op zoek naar jou. Ben jij 
enthousiast en gedreven om 
voor groepen vrouwen verre 
reizen te helpen organiseren 
en die één - soms twee - keer 
per jaar te begeleiden? Kun 

Op 21 oktober vertrekt onze 
tweede reis naar Oezbekistan 
(bij voldoende aanmeldingen).  
De reis wordt speciaal voor 
ons georganiseerd door 
Sovjet Reizen. We reizen de 
karavanen achterna langs 
onder meer Khiva, Boechara 
en Samarkand vol prachtige 
architectuur, zoals moskeeën 
met turquoise mozaïeken. 

cursussen, tot webinars over 
snellezen en geheugentrai-
ning. Thuis achter je compu-
ter nieuwe kennis opdoen, 
dat is sinds 1 april een nieuw 
voordeel voor Vrouwen van  
Nu-leden. Koop een van beide 
pakketten of meld je aan voor 
allebei, en geniet een jaar lang 
van het gemak van online 
leren. 

Hoe werkt het?
Stap 1: Ga naar onze website 
www.vrouwenvannu.nl 
Stap 2: Klik op het blokje e-
learning pakketten. Je wordt 
doorgeleid naar de ticketshop.
Stap 3: Kies hier je pakket, vul 
je gegevens in op het bestel-
formulier en betaal via IDeal.

15-daagse  
rvaj-rondreis 
Ontmoet oezbekistan

We maken kennis met vrou-
wen die ons vertellen over 
hun leefwijze. Ons reispro-
gramma is op de website van 
Vrouwen van Nu te vinden via 
de zoekfunctie. Wil je meer 
weten, stuur dan een e-mail 
naar mieke.rvaj@outlook.com 
of bel naar Mieke Etman:  
06-19676522. ¶

vrouwen van nu leren ook digitaal
Stap 4: Je ontvangt een be-
vestigingsmail. Binnen tien 
werkdagen ontvang je de 
inloggegevens waarmee je 
meteen aan de slag kunt. Je 
inlogcode is een jaar lang 
geldig. Binnen deze termijn 
kun je alle gewenste cursus-
sen afronden.

Vacature reizen 
voor de Vrouw 
met aandacht 
voor jou (rvaj)

je goed omgaan met mensen 
en minstens zo goed met 
de computer? Ben je handig 
met sociale media om via die 
kanalen de pr voor RVAJ te 
verzorgen? Spreek je goed 
Engels? Houd je ervan om in 
een klein team te werken? 
Stuur dan je cv naar  
secretariaat.rvaj@outlook.com  
(voor 15 mei). Voor inlichtin-
gen kun je bellen naar  
Annelies van Ginkel:  
0546-575742. Voor de goede 
orde: het is vrijwilligerswerk. 
Je krijgt uitsluitend je onkos-
ten vergoed. ¶

Tarieven voor leden:
€ 95 voor het maatwerkpakket  
 (niet-leden betalen €131,72)
€ 175 voor het pakket Leren & Ontwikkelen  
 (niet-leden betalen € 220,48)
Beide e-learningpakketten worden in samenwerking  
met SkillsTown, het grootste online opleidingsinstituut  
van Nederland, aangeboden.

Houd de website in de gaten 
voor meer informatie over de 
inhoud van de e-learningpak-
ketten. Vanaf 1 april zijn ze 
beschikbaar.   
(www.vrouwenvanu.nl) ¶
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Inkomensongelijkheid, het glazen plafond en 
geweld tegen vrouwen; thema’s genoeg die 
begin maart op Internationale Vrouwendag 
werden behandeld. Ze gingen vooral over wat 
vrouwen allemaal nog níet hebben bereikt. 
Wat we echter niet hoorden, is de immense 
vooruitgang die we als vrouwen wereldwijd 
wél hebben geboekt. 

We vieren Vrouwendag al zo’n dikke hon-
derd jaar. In Nederland deden we dat voor 
het eerst in 1912. De sociaaldemocratische 
vrouwenclubs richtten zich toen vooral op de 
emancipatie van de vrouw ten opzichte van de man, met het algemeen vrou-
wenkiesrecht in het bijzonder. Nederland was in 1919 één van de koplopers 
met het besluit om vrouwen actief kiesrecht te geven; in verreweg het me-
rendeel van de wereld moest deze discussie nog gevoerd worden.

En kijk eens hoever we anno 2017 zijn: het kiesrecht voor mannen én vrou-
wen bestaat nu in vrijwel alle landen van de wereld. Ook zitten er wereld-
wijd meer vrouwen in het parlement; in 25 jaar verdubbelde het percentage 
vrouwelijke parlementsleden wereldwijd. In 46 landen bestaat nu meer dan 
30 procent van het parlement uit vrouwen. En wat dacht je van het aantal 
vrouwen dat regeert? Op dit moment zijn 10 vrouwen staatshoofd en nog 
eens 9 vrouwen regeringsleider. Natuurlijk, dat kan nog veel beter, maar daar 
konden veel mensen zich 100 jaar geleden niet eens iets bij voorstellen.

Ook wat betreft de zorg voor vrouwen gaat het stukken beter: zo daalde het 
percentage vrouwen dat tijdens en rond de bevalling sterft, wereldwijd met 
44 procent tussen 1990 en 2015. En wist je dat 91 procent van alle kinderen 
wereldwijd tegenwoordig naar de basisschool gaat? In 2 van de 3 ontwikke-
lingslanden gaan er net zoveel meisjes als jongens naar de basisschool. 

Dit is zomaar een aantal feiten uit de vele berichten die World’s Best News 
sinds 2015 deelt met de wereld. World’s Best News is een journalistieke orga-
nisatie die de wereldwijde vooruitgang laat zien. Want die is er volop, alleen 
weten velen van ons dat nog niet. Daar brengen wij verandering in, onder 
meer op deze plek. En ja, natuurlijk valt er nog veel te verbeteren voor veel 
vrouwen wereldwijd, maar we boekten de laatste jaren ook ontzettend veel 
succes. Ik kan niet wachten om dat met jou te delen. Wordt vervolgd dus!

Meer lezen of jezelf aanmelden voor onze nieuwsbrief?  
Kijk op www.worldsbestnews.nl ¶

Marianne Lamers

de wereldwijde 
vooruitgang  
van vrouwen

Wat weten we over seksueel geweld tegen 
vrouwen in vluchtelingenkampen en opvang-
centra? Welke ervaringen hebben betrokke-
nen in Nederland (vrouwen zelf, bestuurders, 
vrijwilligers en anderen) hiermee? Het onder-
zoek staat nog in de kinderschoenen, harde 
cijfers zijn nauwelijks voorhanden, beelden 
en verhalen zijn schrijnend. Koninklijk NVVH-
VROUWENNETWERK, Passage, Vrouwen van 
Nu en de Nederlandse Vrouwen Raad orga-
niseren op 2 oktober een symposium met 
sprekers en discussietafels om kennis te delen 
en aanbevelingen te formuleren om in actie 
te komen.

Save the date! Meer informatie volgt.

“Be it resolved that ACWW and its member orga-
nizations urge their governments to take action 
to stop the increasing worldwide sexual abuse 
of women and children in the refugee camps and 
shelters.” (Urgentieresolutie Associated Country 
Women of the World).

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK,  
Passage en Vrouwen van Nu zijn lid van de 
wereldwijde organisatie Associated Country 
Women of the World (ACWW). ¶

Save  
the date
Wanneer: 2 oktober
Wat: symposium Vrouwen Vluchtelingen  
Veiligheid 
Waar: centrum Utrecht (op loopafstand  
van het Centraal Station)
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De roman is absoluut geen biografie, 
zegt Nelleke, maar het heeft wel raakvlakken  
met haar eigen leven. Ik spreek haar in res-
taurant De Rechtbank in Utrecht, waar op 
diezelfde dag ook het Vrouwenweekevent 
met het thema De Kracht van Samen aan het 
begin van de Vrouwenweek van Vrouwen van 
Nu werd gehouden, een paar weken voor de 
landelijke verkiezingen. Nelleke vindt het leuk 
om na het gesprek nog te kunnen luisteren 
naar het forum met zes vrouwen die op de 
kieslijsten van de verschillende politieke par-
tijen staan. 

Valse start
Hoewel het al dertig jaar geleden is dat de 
schrijfster zelf stopte met de lokale politiek 
heeft die nog steeds haar interesse. Ook de 
hoofdpersoon Katharina Mercedes Donker uit 
Aan het eind van de dag kiest in haar leven voor 
een politieke loopbaan. Ze is zelfs een aantal 
jaren minister. “Deze vrouw bouwt vanuit een 

vrouwen handelen niet
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valse start een carrière op”, zegt Nelleke. “Ze 
ziet dat het niet moeilijk is om kinderen te 
combineren met werk, maar merkt wel dat je 
dingen niet altijd in de hand hebt. Soms loopt 
het anders dan gedacht. Het is voor haar een 
strijd om haar eigen weg te kiezen. Het boek 
speelt zich af in het Nederland van 1950 tot 
2010.” 
“Er zijn wel raakvlakken met mijn leven, maar 
het boek is zeker niet autobiografisch”, stelt 
Nelleke. “Ik ben geboren in Rotterdam, kom 
zelf uit een arbeidersmilieu en daar was het 
niet vanzelfsprekend dat je een opleiding 
ging volgen. Mijn ouders kregen die kans niet, 
maar gaven mij die wel. Ik ging na het gym-
nasium Nederlands studeren. Dan kom je in 
een ander milieu, waarvan je de codes niet 
kent. Mijn moederskant kende echte socia-
listen: de strijd van de arbeider, de strijd om 
de welvaartsstaat. Het arbeidersmilieu van 
de jaren vijftig en zestig was vrij traditioneel, 
ook bij mij thuis. Een moeder hoort niet te 
werken. Mijn moeder was modinette (werkte 
in een naaiatelier, red.), maar was uiteindelijk 
thuis de baas. Nu zijn vrouwen veel gelukki-
ger dan in de vijftiger jaren. Er bleef veel 
talent onbenut. Er werden veel zenuwpilletjes 
uitgedeeld, want er was een onvervulde be-
hoefte. Er was nooit iemand die naar je toe 
kwam: ik heb je nodig. De vrouwen hadden 
geen eigen geld, maar wel een vaag gevoel 
van onbevredigd zijn. En er werd niet over 
gesproken. De meiden van nu zijn zelfbewust, 
geen grijze muisjes die maar ja-knikken. Zij 
putten voldoening uit hun werk.”

Vrouwen handelen niet alleen uit  
eigenbelang
Voortbordurend hierop gaat het gesprek 
verder over vrouwen in de politiek. De woor-

den van de schrijfster zijn niet letterlijk, maar 
wel in grote lijnen, ook het verhaal dat de 
zes politica’s even later in het forum op het 
Vrouwenevent zullen uitspreken: het belang 
van meer vrouwen in de politiek. Nelleke: 
“Vrouwen in de politiek, maar ook in het be-
drijfsleven, kijken meer naar de behoefte van 
het hele team en handelen niet alleen uit ei-
genbelang. Hoe zit een ander in zijn vel? Zij 
spelen een rol in het gezin. Ze zorgen voor 
een betere sfeer, voor efficiënter werken. 
Kijk eens naar Angela Merkel. 
Zij is niet uit op macht voor 
zichzelf. Dat soort vrouwen 
hebben we hard nodig.”
Katharina Donker overziet in 
Aan het eind van de dag haar 
leven. Ze wordt plotseling ge-
nadeloos getroffen door een 
brief van haar dochter waarin 
zij schrijft dat haar moeder 
haar kinderen altijd op het 
tweede plan heeft gesteld. 
Dat haar eigen carrière voor-
ging. “Vrouwen hebben altijd 
een schuldgevoel. Ik weet niet 
hoe dat werkt bij ons”, zegt 
Nelleke. “Het zit in onze ambitie om veel goed 
te willen doen. En daarbij, je kunt wel het idee 
hebben over hoe je je in het leven hebt ge-
dragen, maar je moet accepteren dat iemand 
daar een andere visie op kan hebben. Het is 
belangrijk dat schuldgevoel goed te onder-
zoeken. Je wilt wel graag volmaakt zijn, maar 
je moet je ook tegen jezelf in bescherming 
nemen.” ¶

‘ de meiden 
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vrouwen handelen niet

Tekst: Desi Dingemans
Foto: Linn de Kort
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Je blijft er jong bij. Als ik samen met mijn man op een 
zondagmiddag mijn moeder bezoek, denkt ze dat we net 
verkering hebben. Na veertig jaar huwelijk is dat wel grappig.  
Mijn moeder is dementerend. Herkent me nog wel, maar 
manlief niet meteen, terwijl ze altijd naar hem vraagt als ik bij 
haar ben. Dag meneer, groet ze hem in eerste instantie. Haar 
geheugen is een gatenkaas. Ouderdomsdementie, want ze is 
al bijna 97 jaar. Bij een jong iemand is de ziekte van Alzheimer 
een verschrikking. De geestelijke en lichamelijke aftakeling 
vreet alle waardigheid van een mens weg. Mijn moeder be-
gon te dementeren toen ze de negentig al ruim was gepas-
seerd. Voor de betrokkene zelf komen de veranderingen, de 
haperingen, als een verlies van de grip op het eigen leven. Er 
vallen boeken uit de boekenkast van herinneringen. Kinderen 
gaan zich extreem met je bemoeien, er wordt hulp van bui-
tenaf ingeschakeld en men beslist zomaar voor jou dat je ver-
huist. Wèg eigen plekje, weg vertrouwde spulletjes. Treurig? 
Als dit het scenario is dat ik schrijf over mijn eigen leven, dan 
zeker. Nu het mijn moeder betreft, zie ik dat het leven nog 
goed kan zijn voor wat het is. Het brengt ook veel moois voor 
ons, kinderen. Mijn moeder zegt dat ik er mooi uitzie, dat ze 
blij is dat ik er ben. Samen drinken we koffie en er is geen 
moeder-dochterdiscussie, maar tevredenheid bij haar, bij mij. 
Nooit kwam je zo dichtbij als in deze fase van het leven. Die 
rust is er enkel omdat ze op een plek woont waar mensen 
werken met een gouden hart. Er is vriendelijkheid, respect, 
aandacht en liefde voor het vak. De manager is een vrouw 

en zij geeft het voorbeeld. Staat met haar 
voeten op de grond en strijdt met haar 
personeel voor kwaliteit. Mensgerichte 
zorg. Wat een klasse. ¶

gaten-

18 – desi

uitgelezen

boekenwijzer

Boeren met ontzag - over groei,  
grenzen en perspectieven 
Wim Schippers
Wim Schippers heeft ervaring als planma-
ker en pionier op de familieboerderij en 
bezoekt uiteenlopende boerenbedrijven. 
Hij weet daardoor dat er volop perspectief 
is voor zorgzaam boeren. Boeren met ontzag 
spitst zich toe op akkerbouw en melkvee-
houderij, die samen goed zijn voor twee 
derde van het landgebruik in ons land. In 
een breder perspectief is het boek te lezen 
met als boodschap: niet iedereen is boer, 
maar iedereen eet. Hoe kunnen we het 
boeren in onze omgeving mogelijk maken 
om binnen gezonde grenzen te werken? 
Het boekje heeft veel illustraties en is een 
drieluik dat onder meer in het kort laat 
zien wat de perspectieven zijn als we de 
grenzen in acht nemen. Het wil een spie-
gel voorhouden, roept op tot bezinning en 
daagt uit tot het nemen van moedige be-
sluiten. Het boekje kan worden besteld via  
www.boerenmetontzag.nl 

€ 10
Anouska Kroon

Desi Dingemans is journalist, lid van de dorpsraad 

Dinteloord en voorzitter van Vrouwen van Nu 

afdeling Dinteloord. Samen met man en zoon 

heeft ze een akkerbouwbedrijf.

kaas

boeken direct bestellen 
Bestel je boeken via onze boekwinkel en steun automatisch 
en zonder extra kosten ons project in Peru. De link daar-
naartoe staat op www.vrouwenvannu.nl / ik wil meedoen /  
boekwinkel
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De helpende hand
Eva Vriend
‘De verborgen geschiedenis 
van de gezinszorg in Neder-
land’ luidt de ondertitel van 
dit boek. Eva Vriend, histori-
cus, journalist en ervarings-
deskundige schrijft het boek 
ter ere van een mooi beroep 
en ter nagedachtenis aan 
haar moeder Ria, gezinsver-
zorgster in de jaren vijftig. 
Als Ria ziek wordt, komen de 
gezinsverzorgsters in haar 
gezin. Jaren later interviewt 
dochter Eva collega’s van haar 
moeder en leidinggevenden 
in de gezinszorg. Ze zoekt de 
gezinsverzorgsters op die bij 
haar thuis hebben gewerkt. 
Ze beschrijft hun invloed op 
haar jeugd. Maar ze schrijft 
ook over de keuzes van de 
politiek. Doordat de persoon-
lijke verhalen in een historisch 
perspectief worden gezet, 
is het een informatief boek 
geworden, dat leest als een 
roman. Een mooi monument 
voor de gezinsverzorgster. ¶

Uitgeverij Balans
€ 18,95
Marjan Verhoeven

Bonbons als ontbijt
Pamela Moore
Wie kan er beter in de huid 
kruipen van een jong meisje 
dan een jong meisje zelf? 
Alleen kunnen de meeste 
meisjes er niet zo mooi over 
schrijven als de Amerikaanse 
Pamela Moore doet in haar 
debuutroman. Ze schrijft het 
boek als ze zeventien jaar is. 
Haar hoofdpersoon, Courtney 
Farrell, is een puberend meisje 
in een complexe situatie. Als 
ze vijftien jaar is, verlaat ze 
voortijdig de kostschool en 
gaat ze bij haar moeder in 
Hollywood wonen. Moeder 
en dochter verhuizen vervol-
gens naar New York. Daar 
woont ook Janet, de enige 
vriendin van Courtney. Samen 
met Janet stort ze zich in het 
uitgaansleven en probeert 
ze haar weg te vinden. Dat 
gaat niet vanzelf. Moore ver-
woordt helder de gevoelens 
van Courtney; de ervarings-
deskundige aan het woord. 
Een mooi boek. ¶

Uitgeverij Gibbon
€ 19,95
Marjan Verhoeven

Aan het eind van de dag
Nelleke Noordervliet 
Iedereen overdenkt op een 
gegeven moment zijn leven. 
Katharina Mercedes Donker 
doet dat als iemand over haar 
een biografie wil schrijven. 
Katharina heeft gestudeerd, 
schreef twee boeken en werd 
zelfs minister. Een succesvolle 
vrouw, die toch weerzin voelt 
tegen de degene die haar 
leven wil beschrijven. Gaat ze 
haar, Clara Hartong, vertellen 
over haar liefdes, de abortus, 
haar geheime bezoekjes aan 
de DDR? Haar verzet tegen 
het leven dat haar vader 
leidt, terwijl ze steeds meer 
inziet dat ze op hem lijkt? Het 
boek beschrijft met heldere 
terugblikken het leven van 
deze vrouw. Aan het eind van 
de dag is een prachtige roman 
over relaties, vertrouwen en 
schuld. Nelleke Noordervliet 
heeft een mooie schrijfstijl en 
dat maakt het boek prettig 
leesbaar. Een aanrader! ¶

Uitgeverij Atlas Contact
€ 19,99
Desi Dingemans

Onbeperkt 
Peter Karreman 
Peter Karreman beschrijft zijn 
zoektocht naar hoe hij een 
goede coach kon zijn voor 
de speelsters van het natio-
nale zitvolleybalteam uit het 
Afrikaanse land Rwanda. Zijn 
hoofddoel bereikte hij met 
de dames: meedoen aan de 
Paralympische Spelen 2016 in 
Rio! De regering van Rwanda 
verleende er medewerking 
aan, want zij beseft ook dat 
sport voor mensen met een 
fysieke beperking op veel 
fronten het land kan verster-
ken. De Nederlander loodste 
zijn dames door de pittige 
voorbereiding en smeedde 
een hecht team van ze. Dat 
ging niet altijd soepel. Bij 
gebrek aan geschikte sport-
kleding werd in het begin de 
mannenoutfit gebruikt, trai-
ningen op volstrekt verkeerde 
vloeren tot een onverwachte 
zwangerschap; de weg naar 
Brazilië was niet gemakkelijk, 
maar nooit saai. ¶

Stichting Gvmedia
€ 24,95
Netty Hubbers

Kijk voor meer boekbesprekingen op www.vrouwenvannu.nl/thema/uit thuis
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Groningen 

Jaarvergadering
Tijdens de vergadering speelt 

Alina Kiers een solovoorstelling.

Wanneer di 18 april 

Tijd 13.30 uur tot 16.30 uur, wel-

kom vanaf 13.00 uur

Waar Gasterij Smits, Hoofdweg 

170 in Midwolda

Verder:
•  Excursie naar Borg Rusthoven 

op 11 mei

•  Optreden Lenny Kuhr op 19 

april

Info zie februarinummer

Doemorgen
Wanneer di 26 september 

Tijd 9.30 uur

Waar Mellenhorst, Waterhuizer-

weg 36 in Haren

Dagtocht reiscommissie
We gaan met de bus naar Alme-

re en bezoeken hier de Yakult- 

fabriek. Na afloop van de rond-

leiding kun je de stad op eigen 

houtje verkennen. Na de lunch 

(voor eigen rekening) vervolgen 

we onze tocht naar de Oost-

vaardersplassen. Tijdens de 

rondrit in een bolderkar vertelt 

de gids ons alles over dit won-

derschone natuurgebied. De dag 

wordt afgesloten met een heer-

lijk diner. Introducees zijn wel-

kom. Er kunnen maximaal  

33 mensen mee. 

Wanneer woe 14 juni

Tijd en opstapmogelijkheden, 

bericht na opgave. 

Waar natuurgebied Oostvaar-

dersplassen en Almere, bedrijfs-

bezoek aan Yakult

Kosten € 70 

20 – agenda

activiteiten
agenda
Zie voor uitgebreide informatie www.vrouwenvannu.nl

Opgave en meer informatie bij 

Piety van der Veer, 06-22467636/

piejuga@outlook.com. Uiterste 

inschrijfdatum 30 april.

Fryslân

Provinciale buiten- 
schilderdag
Maximaal twintig deelnemers, 

materiaal zelf meenemen.  

Organisatie door afdeling  

Utingeradeel. Informatie en  

routebeschrijving:  

www.degoedehoop.com.

Wanneer do 8 juni

Tijd 10.00 tot 16.30 uur

Waar Kruiden- en Plantloretuin 

De Goede Hoop, Vegelinswei 17 

in Joure

Kosten € 15 inclusief koffie, thee 

met traktatie en ’s middags soep 

met broodje

Opgave voor 25 mei bij Jitske 

van Riezen, 06-44452097/ 

jitskevanriezen@gmail.com. 

Vermeld BS 17, afdeling, naam, 

adres, telefoon- en lidmaat-

schapsnummer. Betaling door 

overmaking van het bedrag op 

rekening NL56RABO0370642449 

ten name van BvPF, Vrouwen 

van Nu, onder vermelding van 

alle gegevens.

Provinciale tuindag
Organisatie door afdeling Gie-

kerk. Fiets huren? Op eigen kos-

ten bij Schaafsma Damwoude, 

0511-421408 of info@schaafsma.

nl. Bij ontvangst in Pro Rege lig-

gen fietsroutes klaar. Ook een 

bezoek aan de Roodbaardtuinen 

van Staniastate en De Klinze is 

mogelijk.

Wanneer di 13 juni

Tijd 10.00 tot 16.00 uur

Kopij aanleveren

Nieuws uit de provincies en informatie over provinciale activiteiten graag sturen naar de provinciale 

redacties. Kopijdatum is telkens de 20e van de even maand. Stuur kopij als Word-bestand. Foto’s apart 

als jpg-bestand, minimaal 750 KB. Vermeld altijd je telefoonnummer, de auteur van de tekst en de 

naam van de fotograaf.

Adressen provinciale redacties
Groningen Janny de Jonge, vrouwenvannu.redactiegroningen@gmail.com

Fryslân Janti Roemeling, 0511473082, vrouwenvannu.redactiefryslan@gmail.com

Drenthe Fien Oostingh, vrouwenvannu.redactiedrenthe@gmail.com

Overijssel Willeke Meilink-Huzen, 0548365356, vrouwenvannuredactieoverijssel@gmail.com

Gelderland Ineke Bijsterbosch, vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com

Flevoland vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.com 

Utrecht Anda Visser, vrouwenvannu.redactieutrecht@gmail.com

Noord-Holland Marry Overtoom-Bruin, noordhollandvrouwen@gmail.com

Zuid-Holland Klaasje de Vries-Suurd, vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com

Zeeland Monique Dommanschet, vrouwenvannu.redactiezeeland@gmail.com

Noord-Brabant Leny Moerbeek, vrouwenvannu.redactienoordbrab@gmail.com 

Foto: Gon Bilstra
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Waar Oentsjerk, Pro Rege, Ren-

gersweg 15 in Oentsjerk (ruime 

parkeergelegenheid aanwezig)

Kosten € 15 inclusief ko�  e/thee 

en lunch in Pro Rege tussen 

12.00 en 13.30 uur

Opgave voor 22 mei bij Lieske 

Salverda, 058-2562628/

salverda@chello.nl o.v.v. Tuin 17, 

afdeling, naam, adres, telefoon- 

en lidmaatschapsnummer. 

Betaling door overmaking van 

het bedrag op rekening 

NL56RABO0370642449 ten 

name van BvPF, Vrouwen van 

Nu, onder vermelding van alle 

gegevens.

Provinciale tennisdag
Nadere info volgt in het juni-

nummer.

Wanneer do 24 augustus

Waar Akkrum

Fietsreis Frankrijk
Er zijn nog plaatsten vrij voor de

8-daagse fi etsreis Normandië, 

Frankrijk

Uitgevoerd door Dalstra Reizen. 

Deze reis staat garant voor veel 

variatie.

Wanneer 4 t/m 11 september

Prijs € 980 volpension, inclusief 

fooien, kennismaking en reünie, 

toeslag eenpersoonskamer € 95

Opgave bij Greetje Brouwer, 

0512-471581/

greetjebrouwer@hotmail.com.

Drenthe

Fietsvakantie alleenstaan-
den Drenthe
Wanneer ma 4 t/m vr 8 septem-

ber. Voorbespreking: woe 16 au-

gustus om 14.00 uur in Restau-

rant Hofsteenge, Hoofdstraat 11 

in Grolloo.

Waar Groepsaccommodatie 

Orvelterhofte in Witteveen. 

Vanuit daar fi etsen we elke dag 

een andere fi etsroute van circa 

40 kilometer.

Kosten € 245 (onder voorbe-

houd). Overmaken op rekening 

NL68RABO0116546077 ten name 

van Commissie Alleenst./ afd. 

Drenthe.

Opgave en betaling voor 28 juli.

Info bij Emmy Slagter 

0592-409979/

emmyslagter@hotmail.com of 

Tietje Menninga 0592-541689/

tietjemennninga@kpnplanet.nl.

Gezocht: twee enthou-
siaste vrouwen
Alleenstaanden Vrouwen van Nu 

Drenthe is nog steeds op zoek 

naar twee nieuwe bestuursle-

den. We organiseren een aantal 

bijeenkomsten en activiteiten 

per jaar voor alleenstaande 

vrouwen die lid zijn van Vrou-

wen van Nu. We bieden de mo-

gelijkheid om eerst een jaar mee 

te draaien in het bestuur. Het 

bestuur komt een aantal keren 

per jaar bijeen en overlegt ook 

via de mail en telefoon.

Info Trijn Slomp, 0599-235476/

trijnslomp@hetnet.nl

Dagexcursie Haarlem
Commissie cultuur Drenthe or-

ganiseert een dagje uit naar de 

historische stad Haarlem, met 

een wandeling door de oude 

binnenstad. We bezoeken oude 

historische gebouwen, maar ook 

de smalle steegjes en de knusse, 

vaak verborgen pleintjes en na-

tuurlijk enkele historische ho� es. 

Rondvaart door de grachten van 

Haarlem met de Waterkoets. 

Verdere informatie kun je vin-

den op 

www.vrouwenvannu.nl/

drenthe/commissie-cultuur-

drenthe-nodigt-u-van-harte-

uit-voor-een-stadswandeling-

te-haarlem-op.

Wanneer do 22 juni

Tijd vervoer per bus: opstaptijd 

Assen 7.30 uur en Hoogeveen 

8.00 uur

Kosten € 62, inclusief ko�  e/

thee, lunch en entrees

Opgave voor 15 mei

Fietsweek in het Nationaal 
Park Drents-Friese Wold
Vanuit het gastvrije, populaire 

familiehotel Villa Nova in Zorg-

vlied, in de buurt van het Na-

tionaal Park het Drents-Friese 

Wold, nemen wij je mee voor 

een prachtige fi etsweek. Op de 

fi ets verkennen we de omge-

ving, brengen we een bezoek 

aan het gevangenismuseum in 

Veenhuizen, het Shakespeare-

dorp Diever en natuurlijk staat 

Appelscha met de Kale Duinen 

op het programma.

Wanneer 12 t/m 16 juni 

Prijs € 360 (prijswijzigingen 

voorbehouden, volpension)

Info bij Aly Krol, 0593-526722 of 

alykrol@hotmail.com. 

Opgave zo spoedig mogelijk!

11-daagse busreis naar 
Roemenië 
Er zijn nog een paar plaatsen 

vrij! We maken tijdens deze 

rondreis een prachtige tocht 

door een land dat nog steeds 

een historische sfeer uitademt. 

We ontdekken de sprookjes-

achtige natuur en nog veel mid-

deleeuwse architectuur. Er zijn 

prachtige kerken en kastelen. 

We brengen onder meer een 

bezoek aan Arad, Sibiu, de 

hoofdstad Boekarest, Brasov en 

Sighisoara: de best bewaarde 

middeleeuwse stad in Europa. 

Ook maken we een tocht met 

een paard en wagen en gaan we 

naar een folkloristische avond. 

Op de terugreis blijven we een 

dag in Boedapest (Hongarije).

Wanneer 10 t/m 20 september

Prijs € 935  bij 25 personen (prijs-

wijzigingen voor behouden, vol-

pension). Toeslag eenpersoons-

kamer € 135.

Reisorganisatie E� eweg

Info bij Hillie Westerhof, 

0593-540601/06-29368007 of 

hilliewesterhof@hotmail.com. 

Opgave zo spoedig mogelijk!

Rondreis Andalusië
Voorjaar 2018

We maken een rondreis door 

authentiek Andalusië, waarbij 

de hoogtepunten niet worden 

vergeten.

Info bij Johanna Wessels, 

0593-331285/06-41102375/

johannawessels@kpnmail.nl.

Voor meer info over alle reizen, 

zie vrouwenvannu.nl/drenthe/

commissie-reizen.

Drentse bridgedag
Programma:

09.00-09.45 uur ontvangst met 

ko�  e

10.00-12.00 uur bridgen

12.00-13.30 uur lunch

13.30-15.00 uur bridgen

Sluiting ca. 16.00 uur. Maximaal 

64 paren.

Wanneer do 5 oktober

Tijd 9.00 tot 16.00 uur

Waar Zalencentrum Meursinge, 

Hoofdstraat 48 in Westerbork

Kosten leden € 25 per persoon 

Opgave (met partner) per mail 

tot 15 september bij 

Geesje Hingstman, 

hhingstman@planet.nl. Geld 

overmaken naar rekeningnum-

mer NL08RABO0315979933 ten 

name van H. Dilling, Bridgedag 

Drenthe. Bij de betaling de na-

men van de betre� ende perso-

nen vermelden. Betaling is be-

vestiging van inschrijving.

Foto: eigen beeld
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22 – agenda

Excursie Anningahof
De werkgroep kunst/tuinen 

heeft een primeur! Een excursie 

naar het vernieuwde landgoed 

en beeldentuin Anningahof, dat 

op 20 mei officieel geopend 

wordt. We ontmoeten elkaar bij 

het Van der Valk-hotel aan de 

Nieuwleusenerdijk 1 in Zwolle en 

gebruiken daar de lunch. Daarna 

gaan we naar de Anningahof 

aan de Hessenweg 9, ook in 

Zwolle. We krijgen uitleg en een 

catalogus van de beelden en 

gaan genieten van al het moois!

Wanneer woe 31 mei

Tijd 11.30 uur

Kosten € 25 en niet-leden € 30

Opgave voor 22 mei bij Mien van 

Houten: 06-30739780/ 

mienjet@hotmail.com of 

Harmien Lubberding,  

0570-562465/ 

harmien.lubberding@gmail.com. 

Betalen bij de penningmeester 

van de commissie cultuur Over-

ijssel: NL29RABO0126994358, 

onder vermelding van naam, da-

tum, activiteit en het aantal per-

sonen. We hopen op voldoende 

deelname.

Kom je de pr-werkgroep 
versterken?
We zijn op zoek naar een leuke 

en actieve vrouw, die Vrouwen 

van Nu een warm hart toe-

draagt en met ons wil samen-

werken. We zoeken iemand die 

goed met de computer om kan 

gaan, de lay-out kan maken, een 

goed stukje kan schrijven. En die 

het leuk vindt berichten te delen. 

Heb je hiervoor belangstelling en 

lijkt het je leuk om met een en-

thousiaste groep Vrouwen van 

Nu te promoten?  

Neem dan contact op met  

Betsie Ramerman,  

benb.ramerman@hotmail.com  

of bel naar 0546-563504.

Jaarvergadering Drenthe
Met oud-wethouder Borger-

Odoorn, Jacob Bruintjes, over 

krimp, leefbaarheid en rol van 

vrouwen daarin. 

Wanneer do 25 april

Tijd 14.00 tot 16.00 uur

Waar De Voorhof, Hoogeveen-

seweg 4 in Westerbork.

Overijssel 

Wandelen in de provincie
Hardenberg
We gaan wandelen in het prach-

tige Vechtdal, omringd door de 

rivier de Vecht met haar mooie 

natuurschoon. De route is onge-

veer 10 kilometer. Halverwege is 

er een pauze en na afloop is er 

soep. Graag bij de start opgeven.

Wanneer di 23 mei

Start tussen 9.30 en 10.15 uur. 

Waar De Aerninckhoff, Schol-

tensdijk 24 in Heemse

Opgave voor 20 mei bij Ina  

Ramaker 06-20837425/ 

igramaker@home.nl.

Delden
We wandelen door het mooie 

landgoed Twickel. De wandelin-

gen zijn 5 en 10 kilometer. Er is  

koffie/thee voor de start en na  

afloop. Dit is wel voor eigen 

rekening. We kunnen pas om 

10.00 uur terecht bij het ’t 

Hoogspel, vandaar een andere 

starttijd. En onderweg is er geen 

koffie/theestop!

Wanneer woe 21 juni 

Start tussen 10.00 en 11.00 uur. 

Waar ’t Hoogspel, Bornsestraat 1 

in Ambt Delden

Opgave voor 19 juni bij Carla 

Tuitert-Keuperl, 0743-766154/

vrouwenvannudelden@gmail.com

Provinciale jaarvergadering
Programma:

 1. Opening

 2. Rondje voorstellen

 3. Mededelingen secretaris

 4. Jaarverslag 2016

 5. Verslag jaarvergadering 2016

 6.  Mededelingen penning-

meester

 7. Financieel verslag

 8. Vaststellen begroting

 9.  Aftreden kascommissielid en 

benoeming nieuw lid

10.  Benoemen afgevaardigde 

ledenraad

11.  Afscheid aftredende commis-

sieleden en benoeming nieu-

we commissieleden

12.  Afscheid voorzitter en benoe-

ming nieuw bestuurslid

13. Rondvraag

14.  Sluiting

12.00 uur Pauze en lunch

13.00 uur Lezing Tom Schooltink 

van kantoor Oosterbreedte

15.00 uur Sluiting

Voor het themadeel van de 

jaarvergadering is aanmelding 

noodzakelijk. De jaarvergade-

ring is vrij toegankelijk voor alle 

leden. Aanmelding bij voorkeur 

per afdeling. Er zijn ruim 130 

plaatsen en vol=vol.

Wanneer woe 19 april

Tijd 10.30 tot 11.00 uur: ont-

vangst met koffie/thee

Waar Zalencentrum De Poppe, 

Holterweg 23 in Markelo

Kosten de eigen bijdrage hier-

voor bedraagt € 10 p.p.  

Betaling via bankrekening  

NL37RABO0373051107 ten name 

van Vrouwen van Nu Overijssel 

onder vermelding van afdeling 

en aantal personen.

Opgave via  

info@vrouwenvannuoverijssel.nl.

Voorjaarskorendag
Wanneer do 20 april

Waar PG-kerk De Leerkamer, 

Jacob Kapteynstraat 2 in Hellen-

doorn

Tijd 10.00 tot 13.30 uur, zaal 

open 9.30 uur

Kosten € 7, niet-leden € 9,50

Info en opgave voor 20 maart  

bij Dimmie Fransen,  

dc.fransen@kpnmail.nl/ 

038-4446405. Betaling bij aan-

melding via bankrekening  

NL29RABO0126994358 ten name 

van Commissie Cultuur Vrouwen 

van Nu Overijssel, onder vermel-

ding van naam, afdeling, activi-

teit en het aantal personen.

Inspiratiemiddag voor 
leeskringen
De projectgroep leeskringen 

commissie cultuur Overijssel no-

digt je hierbij van harte uit voor 

een inspirerende middag met als 

motto: Haal meer uit je leeskring! 

Onder leiding van Tineke Date-

ma, adviseur leeskringen Rijn-

brink, kijken we samen met een 

frisse blik naar onze werkwijze 

en alternatieven. Deze middag is 

bedoeld voor leden van een lees-

kring, maar ook als je interesse 

hebt in een leeskring ben je van 

harte welkom. Maximaal vijftig 

deelnemers.

Wanneer woe 10 mei

Tijd 13.30 tot 16.00 uur

Waar provinciale bibliotheek 

Rijnbrink, Van Alphenstraat 11 in 

Nijverdal

Kosten € 4 bij vooruitbetaling 

voor leden via bankrekening  

NL29RABO0126994358 ten name 

van Commissie Cultuur te Nieuw 

Heeten onder vermelding van 

naam en afdeling en activiteit. 

Kosten aan de zaal € 5 en niet-

leden € 7,50.

Opgave voor 8 mei bij Mahama-

ni ten Have, 0527-291914/  

mahamani.tenhave@planet.nl.
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Gelderland 

Bridgedrive 
Wanneer do 28 september

Tijd ontvangst 9.15-10.00 uur, 

bridgen van 10.00 tot 16.00 uur, 

onderbroken door een lunch

Waar De Belleman, Eendracht-

straat 97 in Zwartebroek

Kosten leden € 24, niet-leden  

€ 26. Overmaken naar  

NL31RABO0302242961 ten name 

van Vrouwen van Nu Hoeve-

laken. Bij betaling namen van 

deelnemers en datum bridge-

drive vermelden. Betaling is be-

vestiging van inschrijving.

Opgave per mail tot 1 septem-

ber bij Annelies Eilander-Silvius 

aemsilvius@live.nl (per paar, 

beide deelnemers vermelden en 

afdeling van Vrouwen van Nu). 

Er is plaats voor vijftig paren.

Bezoek Kasteel het Nijen-
huis met beeldentuin
Start 13.15 uur met rondleiding 

in het kasteel en de beeldentuin 

door een gids. Tussendoor kof-

fie/thee met iets lekkers. Einde 

programma omstreeks 16.00 

uur. Hoe er te komen? Per trein 

vanaf Heino 20 minuten lopen 

over een bospad. Met de auto 

gratis parkeren bij Kasteel het 

Nijenhuis. Het kasteel zelf is be-

perkt toegankelijk voor minder-

validen. Maximaal 36 gasten, 

groepsgrootte per rondleiding  

18 personen.

Wanneer di 13 juni

Tijd ontvangst 13.00 uur

Waar Museum Kasteel het Nij-

enhuis, ‘t Nijenhuis 10 in Heino

Kosten € 22, met museumkaart 

€ 14. Betaling uiterlijk 22 mei  

op rekeningnummer  

NL72RABO0140034846 ten 

name van NBVP Commissie 

Cultuur, onder vermelding van 

museum Kasteel het Nijenhuis, 

je naam en de naam van je af-

deling.

Opgave per mail uiterlijk op  

22 mei via  

ccg.vrouwenvannu@gmail.com.

Info bij Betsy Kreeftenberg, 

0315-242557 of Aldy Ploeger, 

0314-645880.

Ga je mee op reis?
Op de volgende reis zijn nog  

enkele plaatsen beschikbaar:

8-daagse busreis naar Praag en 

omgeving

Reisorganisatie Effeweg

Wanneer za 19 t/m za 26 augus-

tus

Info Jenny de Beer, 055-

5336850/wjbeertje@kpnmail.nl

Bezoek Europees  
Parlement Brussel
Op uitnodiging van Annie 

Schreijer-Pierik.

Wanneer do 12 oktober

Info Jannie Nijland, 0314-

382406/jannieflikkema@live.nl

Provinciale fietsdag
Organisatie afdeling Ophemert.

Wanneer di 16 mei

Info Gerrie van Lit, 0344-651508/

g.vanlit@kpnmail.nl

Provinciale wandeldag
Organisatie: afdeling Dieren.

Wanneer do 31 augustus

Info Griejo Semler, 0313-

420890/gjsemler@kpnplanet.nl  

of Ina Bult, 0313-414646/ 

ivdbult@xs4all.nl

Eendaagse tuinenreis 
Steenderen
Organisatie: tuincommissie 

Gelderland

Wanneer di 4 juli

Tijd vanaf 09.00 uur koffie, ein-

de 16.00 uur

Waar Café-restaurant Den Bre-

mer Zutphen, Emmerikseweg 37 

in Toldijk

Kosten € 29 

Opgave voor 7 juni bij  

Joke Oonk, 0543-522036/ 

h-oonk@kpnmail.nl.

Flevoland

Flevoland on Toer, voor-
heen de agrarische toer 
Het is een geheel verzorgde dag 

met aansluitend een buffet. Het 

programma is een verrassing.

Wanneer di 23 mei 

Tijd 9.45-19.00 uur 

Waar zuidelijk Flevoland

Waar verzamelen op Trekkers-

veld parkeerplaats van Asian 

Paradise (Chinees), Spiekweg 15 

in Zeewolde

Kosten € 40 

Opgave vanaf maandag 24 

april bij Lianne Schlepers, 06-

11490324. Maximaal veertig 

dames, vol=vol. Bedrag over-

maken op rekening NL42RA-

BO0338105603 ten name van 

Vrouwen van Nu PB Flevoland, 

onder vermelding van Flevoland 

on Toer met naam en afdeling. 

Opgeven=Betalen

Wandeling Bant
We lopen een route met een 

gids door het Schoterveld, (voor-

malig landbouwgrond) met 

wandelpaden, water en veel 

aandacht voor flora en fauna. 

Het programma duurt ongeveer 

anderhalf uur. Na afloop van de 

route is er gelegenheid voor een 

gratis kop koffie met iets lekkers  

Deze wandeling is ook voor 

partners en niet-leden.

Wanneer zo 23 april 

Tijd 10.30 uur beginnen

Waar bij de boerderij, J.Vos, 

Schoterpad 3 in Bant

Kosten € 3, daar te voldoen,  

inclusief koffie

Opgave voor 15 april bij Théa 

Reinhart, 036-5246890/ 

vrouwenvannu.flevoland. 

cultuur@gmail.com. 

Opgeven=betalen, tenzij je zelf 

voor een vervanger zorgt.

Fietsen in de omgeving 
van Emmeloord
Verdere info volgt.

Wanneer di 8 augustus 

Bezoek aan Ampies Berg
Verdere info volgt.

Wanneer woe 30 augustus

Tijd 10.00 uur

Kosten € 5

Stadswandeling Naarden 
Vesting
Verdere info volgt.

Wanneer do 5 oktober 

Utrecht

Geen agenda aangeleverd.

Noord-Holland

Weversmarkt in Hoorn
Op woensdag 19 juli moet je in 

Hoorn zijn. De hele binnenstad 

staat die dag in het teken van de 

textielkunst, diverse handwerk-

technieken en ambachten. Al 

jarenlang is de Weversmarkt de 

plek waar in het bijzonder tex-

tielliefhebbers ogen en oren te-

kortkomen. Van 10.00-17.00 uur 

kun je je tegoed doen aan allerlei 

informatie. Daarnaast is er volop 

gelegenheid om met iets moois 

naar huis te gaan en liggen er 

boeken ter inzage en te koop. 

In diverse kramen wordt door 

demonstraties van handwerk-

technieken de kennis aan de 
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en frisdrank/koffie. De route kan 

op de fiets (± 25 kilometer) of 

wandelend (± 10 kilometer) wor-

den afgelegd. Als je met de auto 

komt, parkeer je bij de kerk of op 

het Havenplein in Kortgene. Een 

leuke, gezellige en leerzame dag 

voor jong en oud.

Waar startplaats bij de molen in 

Kortgene

Kosten fietstocht volwassenen  

€ 6, kinderen t/m 10 jaar € 3, 

wandelaars € 3

Info op www.vrouwenvan-

noordbeveland.nl.

Noord-Brabant

Geen agenda aangeleverd.

Zuid-Holland

Op de thee bij het PB 
Voor nieuwe provinciale com-

missieleden en nieuwe leden van 

afdelingsbesturen. Het provin-

ciaal bestuur van Zuid-Holland 

nodigt je uit om kennis te komen 

maken in ons kantoor. We ver-

tellen je graag wat meer over de 

structuur van de vereniging en 

wat we doen. Het werkt immers 

zoveel prettiger als je elkaar 

ontmoet hebt!

Wanneer woe 3 mei 

Tijd 13.30-15.00 uur

Waar Kantoor PB Zuid-Holland, 

Van Naeldwijklaan 131 in Berkel 

en Rodenrijs

Opgave voor 26 april via  

vrouwenvannuzuidholland@

gmail.com.

Provinciale jaarvergade-
ring Zuid-Holland
Wanneer do 20 april 

Tijd 10.30-15.30 uur, inloop vanaf 

10.00 uur

Waar De Westlandse Druif, 

Vlotlaan 535 in Monster

Opgave via vrouwenvannuzuid-

holland@gmail.com.

Zeeland

Boerenroute Noord- 
Beveland
Op vrijdag 26 mei organiseren 

Vrouwen van Nu, ZLTO en VeKa-

Bo een Boerenroute op Noord-

Beveland. Onderweg is er van 

alles te beleven en te zien, zoals 

bezichtiging van de molen in 

Kortgene, een markt, foodtrucks, 

een demonstratie van de brand-

weer en nog meer op Camping 

de Paardekreek, bezoek aan 

akkerbouwbedrijven, rondlei-

ding bij een melkveebedrijf, de-

monstratie met bordercollies 

op een schapenbedrijf en een 

fotowedstrijd. Tijdens de route 

krijg je frites, een pannenkoek 

leider mee die ons uitleg zal ge-

ven, mee zal fietsen en de routes 

kent. Onze standplaats is Hotel 

Pavillon Rouen, aan de rand van 

de stad. 

Wanneer 2 t/m 8 juli

Kosten € 669 (halfpension), toe-

slag eenpersoonskamer € 115

Info Carla Ruiter,  

0299-674340/06-21618212/

fa.ruiter@comveeweb.nl

Wandelvakantie  
Drenthepad
We wandelen het vervolg van 

het Drenthepad door het land-

schap van de Drentsche Aa en 

over de Hondsrug met z’n uitge-

strekte stuifzand en heidegebie-

den. We lopen vanuit ons hotel 

in Zuidlaren naar het noorden 

langs het Zuidlaardermeer en 

het Noordlaarderbosch en naar 

het zuiden door prachtige bos-

sen en langs hunebedden in 

kleurrijke heidevelden. Ons hotel 

is het Brinkhotel te Zuidlaren, 

vorig jaar gerenoveerd en prach-

tig centraal gelegen aan de ge-

zellige Brink.

Wanneer 1 t/m 5 oktober 

Kosten € 345 (volpension, exclu-

sief drankjes en kosten openbaar 

vervoer), toeslag eenpersoons-

kamer € 40

Info Louise Rikse, 0229-215771/

fam.rikse@quicknet.nl

man gebracht. Ook de commis-

sie textielkunst N-H van Vrou-

wen van Nu is met twee kramen 

aanwezig. Wij tonen daar de 

meest recente kunststukken 

en er is informatie te verkrijgen 

over het cursus- en activiteiten 

programma van het seizoen 

2018 van Noord-Holland. Daarbij 

vergeten wij niet de vereniging 

onder de aandacht te brengen. 

Kortom een dag genieten!

Zin in een reisje?
Dit is een uitgelezen kans om 

eens mee te reizen met Vrou-

wen van Nu uit Noord-Holland. 

We bieden veel extra’s, zoals 

begeleiding door vrouwen van 

de commissie reizen van Vrou-

wen van Nu, diverse uitstapjes, 

groepsgevoel en gezelligheid. Bij 

de volgende activiteiten is nog 

plaats. Meer informatie staat op 

www.vrouwenvannu.nl/noord-

holland/commissie-reizen:

Buitenlandse fietsvakantie 
Normandië
We fietsen mooie routes door 

prachtige streken en doen leuke 

plaatsjes aan. Ook maken we 

gezamenlijk uitstapjes zoals een 

bezoek aan de tuinen van Monet 

en een rondleiding door Rouen. 

Er gaat een Effeweg-fietsbege-

Foto Carla Ruiter
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In januari was op de afde-
lingsavond in Nieuwe Pekela 
Gonny van den Bos te gast. Ze 
zet zich al vele jaren in voor 
de in behoeftige omstandig-
heden verkerende mensen op 
Sri Lanka. Onderhoudend en 
vol enthousiasme vertelde ze 
over de Vereniging Hulp voor 
Sri Lanka, die ze in 1981 samen 
met haar man oprichtte. Een 
vereniging met als doelstel-
ling het verlenen van gerichte 
hulp aan deze verre naasten. 
Ze reizen samen eens per an-
derhalf jaar naar Sri Lanka om 
de projecten te bezoeken, on-
langs voor de 26e keer. Tijdens 
de reizen controleren ze of al  
het geld op de juiste manier 
besteed wordt bij de twintig 
tot dertig projecten waarbij 
ze betrokken zijn en leren ze 
de mensen kennen. 
Een belangrijk project waar 
ze nu bij betrokken zijn, is een 
tehuis voor verstandelijk en 
dubbelgehandicapten. Verder 
een weeshuis voor getrauma-
tiseerde meisjes, voornamelijk 
tsunamislachtoffers en een 
opvanghuis voor zwangere 
meisjes met als doel voor hen 
en hun baby een goede toe-
komst te realiseren. Van de 
eerste 100 meisjes die hier 
opgevangen zijn, keerden  
85 terug naar hun familie,  

Wat zijn de taken van de pr-commissie:
- bekendheid geven aan de vereniging in de provincie
-  externe communicatie met onder meer musea om  

kortingen te regelen
- activiteiten/cursussen organiseren
- de pr-winkel promoten
- inkoop van nieuwe pr-artikelen
- ondersteuning van de andere provinciale commissies
- omgaan met de computer
- contact met de pers aangaan
- netwerken
Wij bieden:
- een leuk team
- het bijwonen van landelijke bijeenkomsten
- een onkostenvergoeding
Voor informatie kun je mailen naar  
vrouwenvannu.prgroningen@gmail.com  
of bel Gerda Bos, 0597-645916  ¶

vrouw van nu 
helpt sri lanka

12 hebben een baantje waar-
bij ze hun kindje mee kunnen 
nemen en 3 hebben ervoor 
gekozen om hun kind af te 
staan voor adoptie. 
Studiefinanciering voor stu-
denten is ook een project. 
Voorwaarde voor onder-
steuning is dat zodra ze een 
eigen inkomen hebben, ze 
voor iemand moeten zorgen. 
Op wat voor manier dan ook. 
Een artikel in Libelle, 42 jaar 
geleden, had verstrekkende 
gevolgen; niet alleen voor het 
echtpaar van den Bos maar 
ook voor veel mensen op Sri 
Lanka die de hulp goed kun-
nen gebruiken. 
Meer informatie:  
reisgon@xs4all.nl ¶

Mia Haveman

nieuw lid voor 
de pr-commissie 
gezocht

nieuws uit de 

provincies
groningen

In diverse Groningse commissies zijn vacatures:
Training en Adviesgroep zoekt een nieuw lid 
Contact: Trijny Leeuwerik, 0598-616835
Commissie cultuur en creatief zoekt een  
secretaresse
Contact: Janny de Jonge, 0597-645327
Agrarische commissie zoekt een nieuw lid
Contact: Eri de Groot, 0597-522255
Het provinciaal bestuur zoekt een webmaster 
Contact: vrouwenvannugronsite@gmail.com  
of 06-53643206 ¶

Wie komt ons 
versterken?

Foto: Gerda Bos
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fryslân

Wie komt ons versterken? 
Houd je van schrijven, tek-
sten bewerken en interviews 
houden, kom bij ons! Ons 
landelijk ledenblad gaat dit 
jaar veranderen. Er komt 
meer ruimte voor provinciale 
inbreng. Het ledenblad zal 

Vacature provinciale redactie
zal met ingang van 2018 vier 
keer per jaar uitkomen en de 
provinciale redacties krijgen 
per magazine vier pagina’s ter 
beschikking. Deze pagina’s 
mogen wij vullen met nieuws 
uit onze eigen provincie. 

Hoofdzakelijk doen we thuis alles op de com-
puter en per telefoon. Ook het maken van 
foto’s hoort erbij. Verder bezoeken wij provin-
ciale activiteiten en tweemaal per jaar de in-
formatieve landelijke bijeenkomst met andere 
provinciale redacties. 
Inlichtingen: Janti Roemeling, 0511-473082  
of d.roemeling1@kpnplanet.nl ¶

Wat eten we over tien jaar? 
Bij de groeiende vraag naar 
vlees wordt er gezocht naar 
vervanging. Insecten leveren 
hetzelfde dierlijke eiwit als de 
ons bekende vleesleveran-
ciers. Daarom worden insec-
ten tegenwoordig gekweekt. 
Krekels bijvoorbeeld, daar 
ging het over op de agrarische 
studiedag in Groningen. 
Krekels zijn gezond en in 
grote hoeveelheden te kwe-
ken op een betrekkelijk klein 
oppervlak. Een paar feiten: ze 
eten biologische droogwaar, 
vaak restanten, leggen met 
elkaar 3 miljoen eitjes per dag 
en 2750 krekels zijn er nodig 
voor een kilo. Regelmatig 

allemaal een hapje insect
worden ze ververst in verband met inteelt en 
je kunt ze helemaal eten. De behandeling, in 
kisten met een kartonnen inlegbak, is gelijk 
aan hun natuurlijke omgeving. De meeste 
hinder bij het kweken wordt gevormd door 
andere insecten die de ruimte per ongeluk 
binnenkomen. Een dag voor ze in een vries-
kist sterven, krijgen ze veel water zodat ze zo 
min mogelijk ontlasting in de darmen hebben. 
Een krekel is eetbaar na zeven keer vervellen. 
Na acht keer kan er ook meel van worden ge-
maakt. Er wordt biologisch gewerkt bij Insect 
Europe, maar het bedrijf is niet gecertificeerd 
omdat er niet voldaan wordt aan de vrije uit-
loopnorm. Hilariteit in de zaal, we stellen het 
ons voor. Ook de vraag naar geluidsoverlast 
zorgt voor enige gegniffel. Maar dat blijkt 
mee te vallen; de twee verzorgers hoeven 
geen gehoorbescherming en de ruimte is 
goed geïsoleerd. 
De insectenbranche is in ontwikkeling. Van 
veel belang is de voorlichting; er zijn mensen 
die ze zomaar in de mond steken, mensen 
die overgehaald moeten worden en mensen 
die er absoluut niets van willen weten. Geen 
gemakkelijke weg naar succesvol onderne-
men. Vooral omdat de productie nog te klein 
is; niet genoeg kweek voor de vraag op de 
markt, daarom wordt er gezocht naar uitbrei-
ding op meerdere plaatsen. 
Dan gaan we proeven, brood gebakken met 
krekelmeel, gedroogde sprinkhaan of krekels 

met een smaakje. Niet iedereen is enthou-
siast. Op de website van het bedrijf kunnen 
producten besteld worden. Potjes gedroogde 
krekels, lolly’s met een insect erin, noga met 
krekels, krekelmeel en ook diervoeders op 
krekelbasis. Nieuwsgierig geworden? Meer 
informatie: www.insecteurope.com ¶

Sannie Schotsman 

Foto’s: Sannie Schotsman
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Dat is Aeltsje de Groot. Ge-
trouwd, vier kinderen en 
een kleinkind. Haar man en 
zij kopen in 1984 in Winsum 
(Friesland) een kleine bakkerij 
met winkel uit 1902. Hiervoor 
was haar man als bakker in 
dienst. Aeltsje gaat de winkel 
doen, haar man de bakkerij. 
Ze wordt actief in de onder-
nemersvereniging. Voor de 
administratie van de winkel 
haalt ze het middenstands-
diploma. Om mensen te le-
ren kennen, wordt ze lid van 
Vrouwen van Nu, vanwege 
de leuke cursussen. De cursus 
poppen maken valt erg in de 
smaak. 
In 1996 verhuist het gezin 
naar Stiens naar een grotere 
bakkerij met personeel en een 
winkel. Aeltsje heeft altijd in 
besturen gezeten. Al meer 
dan veertig jaar is ze actief 
in de doopsgezinde kerk. Te-
genwoordig als voorzitter van 
de kerkenraad. Ook is ze al 
zestien jaar bestuurslid van de 
Friese politieke partij FNP in 
Leeuwarderadeel. Bij de voed-
selbank in Stiens is ze nog tot 
1 januari 2018 penningmees-

een duizendpoot
ter. Ook in Stiens is Aeltsje lid 
van Vrouwen van Nu. 
Eenmaal per maand wan-
delt ze met veel plezier 20 
kilometer met de provinciale 
wandelgroep. In die 32 jaar 
dat ze nu een winkel hebben, 
is het ondernemen heel erg 
veranderd. De personeelsle-
den heten nu medewerkers. 
Tegenwoordig is het onder-
nemen meer maatschappelijk 
verantwoord, duurzaam. “Het 
is een boeiende ontwikke-
ling, als ondernemer ben je er 
bewuster mee bezig”, aldus 
Aeltsje. Het aantal soorten 
brood is ook veranderd. Dat is 
veel uitgebreider geworden. 
Bestellingen gaan tegen-
woordig vaak over de mail. 
Daardoor zijn de contacten 
persoonlijker, wat echter wel 
meer tijd kost. 
Aeltsje heeft vroeger in de 
gehandicaptenzorg gewerkt. 
Daarom sprak het plan om 
voor een goed doel in de bak-
kerij te werken haar erg aan. 
Voor een actie in de winkel 
heeft ze contact opgenomen 
met de stichting Bake for Life. 
Dit is een vrijwilligersorgani-

satie, die twintig jaar geleden 
is ontstaan. Deze stichting 
bouwt bakkerijen en winkels 
in Afrika en werkt samen met 
Little Sisters. De Sisters be-
heren de bakkerijen en leiden 
kinderen op tot bakker met 
daarbij aandacht voor de za-
ken eromheen, zodat de kin-
deren een toekomst hebben. 
Deze kinderen hebben een 
handicap, zijn kindsoldaat of 
wees. Ze wonen samen met 
de zusters op een compound. 
In de winkel werd een actie 
gestart, waarbij van iedere 
bestede euro drie cent naar 
het goede doel ging. Aeltsje 
en haar man hebben het uit-
eindelijke bedrag verdubbeld. 
Andere acties waar Aeltsje 
bij was betrokken, waren een 
wandeltocht en een brade-
rie waar producten werden 
verkocht die door de klan-
ten waren gebakken. Zo is er 
in totaal € 5700 opgehaald. 
Voor een bakkerij in Budaka 
kon een motorfiets (€ 3500) 
worden aangeschaft. 
In oktober 2016 ging Aeltsje 
naar Oeganda en bood ze in 

Budaka de motorfiets aan. 
Het was fantastisch. Toen ze 
de bakkerij in Budaka zag, 
werd ze emotioneel. “Het is 
indrukwekkend en ontroe-
rend hoe de zusters met de 
gehandicapte kinderen om-
gaan. Iedereen kan wat! Er 
was zang en dans voor de 
gasten. Een doof-blinde jon-
gen maakte zijn eigen eten 
klaar!” Het was een verrij-
kende reis en nu wordt er 
weer een actie georganiseerd 
voor een ander goed doel, 
samen met de bakker uit de 
Knipe. Gespaard wordt voor 
een nieuw dak op de bakke-
rij in Tororo. Daarvoor is het 
Oegandabroodje ontwikkeld, 
waarvan 1 euro naar het pro-
ject gaat. Nu veel functies 
opgehouden zijn, heeft Aeltsje 
wat meer vrije tijd. Maar die 
tijd moet natuurlijk wel op-
gevuld worden. Daarom heeft 
ze onlangs op 5 vwo van de 
RSG Simon Vestdijk in Harlin-
gen een gastles gegeven over 
betekenisvol ondernemen. ¶

Foto’s: Aeltsje de Groot
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Overijssel

Nodig de leden van een afdeling van de nabu-
rige dorpen of steden uit voor een rondgang 
langs de eigen plaatselijke kunstwerken, kun-
stenaarsateliers, beeldentuinen, architectuur 
enzovoort. Jaren geleden is deze leuke formu-
le door iemand bedacht en veel afdelingen 
hebben dit in praktijk toegepast. Omdat er de 
laatste tijd geen enthousiaste verhalen meer 
de ronde doen, heb ik de indruk dat er geen 
burenvisites meer worden afgelegd. Kennelijk 
is men over en weer al bij elkaar geweest. Het 
zou jammer zijn dat dit systeem, waarmee je 
op een aangename manier met bijzonderhe-
den van het andere dorp of stad kennismaakt, 
stilletjes verdwijnt. Daarom deze oproep om 
de buren weer uit te nodigen. In je woon-
plaats zijn vast wel nieuwe projecten te be-
zoeken. Of je neemt ze mee naar hetzelfde als 
de vorige keer. Er zullen zeker gasten komen 
die er een eerdere keer niet bij waren. Pak de 
draad weer op. Bel of e-mail naar de buren en 
maak een afspraak in de maand mei. Gewoon 
doen! ¶

kunst kijken bij de  buren
Op donderdag 16 februari zijn zeven jubilaris-
sen bij Vrouwen van Nu gehuldigd in Hoog-
halen. Het is toch wel bijzonder dat er vrou-
wen zo lang lid zijn van onze vereniging. 
Daarom werd er bij de huldiging gekeken 
naar het jaar dat ze lid zijn geworden. ¶

Agnes Kanning

drenthe

jubileum 85-jarig bestaan 
Vrouwen van nu ruinerwold
Opgericht 8 januari 1932: 
eerst Boerinnenbond, daarna 
Plattelandsvrouwen en nu 
Vrouwen van Nu. In een heel 
gezellig versierde zaal met 
prachtige tafelversiering heet-
te voorzitter Lammy Stevens 
op 14 januari 98 mensen wel-
kom die met ons samen het 
feest wilden vieren. Het was 
een feest van ons allen. Na 

een speech van de voorzitter 
zongen we samen het Vrou-
wen van Nu-lied onder pia-
nobegeleiding van Trijnie de 
Boer. Voor deze avond hadden 
we het duo Jong Belegen uit-
genodigd, dat ons met de no-
dige grappen, grollen en lied-
jes vermaakte. De zaal genoot 
van dit cabaret en deed vrolijk 
mee. Natuurlijk werden de 

mensen heerlijk verwend met 
ko�  e/thee met een petitfour 
met het logo van de Vrouwen 
van Nu en een consumptie 
met een lekker hapje. In de 
pauze was er een verloting en 
kreeg iedereen een prijsje. De 
prijsjes werden aangeleverd 
door de leden en we hebben 
ook prijzen van de midden-
stand gekregen. Daarna was 

er nog een heerlijk stampot-
tenbu� et waar iedereen van 
heeft kunnen genieten en na 
de nodige bedankjes zijn we 
om 19.30 uur aan het einde 
van de middag naar huis ge-
gaan. Veel hoorden we de op-
merking: “Het was een gezel-
lige middag.” ¶

Geesje Timmerman

jubilarissen

Onze jubilarissen.
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kunst kijken bij de  buren

gelderland

Op dinsdag 13 juni bezoeken 
we onder leiding van een gids 
museum Kasteel het Nijen-
huis met de beeldentuin in 
Heino. Kasteel het Nijenhuis 
is een van de best bewaard 
gebleven havezaten in Over-
ijssel. De geschiedenis van 
het kasteel begint in de late 
middeleeuwen. Het kasteel 
werd bewoond door diverse 
adellijke geslachten. Nadat de 

kasteelbezoek
familie Van Pallandt het land-
goed in 1934 had verkocht, 
werd op initiatief van Dirk 
Hannema het kasteel, na een 
tijd van verval, gerestaureerd 
en verbouwd tot museum 
met zijn privécollectie als uit-
gangspunt. Dirk Hannema, 
grondlegger van Museum de 
Fundatie in Zwolle, bewoonde 
het kasteel van 1958 tot aan 
zijn dood in 1984. ¶

Sinds 2005 heeft Kasteel het 
Nijenhuis samen met de Fun-
datie een unieke collectie, 
waarin oude, moderne en 
hedendaagse kunst elkaar op 
fascinerende wijze aanvullen. 
Ook beschikt Kasteel het Nij-
enhuis over een grote, zeer 
bijzondere beeldentuin. In de 
4,5 hectare grote siertuin, de 
gazons en het bos staan meer 
dan negentig beelden van ge-
renommeerde kunstenaars 
uit binnen- en buitenland, on-

der wie Zadkine, Appel, Cas-
tagne en Van Pallandt. Zij vor-
men samen een doorsnede 
van de moderne beeldhouw-
kunst uit de 20e en 21e eeuw. 
Het kasteel en de beeldentuin 
zijn de moeite waard om te 
bezoeken. Kijk voor de prakti-
sche informatie in de agenda 
op pagina 23 of op 
www.vrouwenvannu.nl/
gelderland. ¶

Foto: Gerda Pancras

Daar gaat er een en daar ook weer. Wat is die 
leuk. Hoe kom je daaraan? Waaraan? 
Aan die leuke tas natuurlijk. 
O, gewoon te koop in het winkeltje 
van de Vrouwen van Nu Gelderland. 
Duur zeker? Nee hoor, nog geen € 3. 
Namelijk € 2,50 per stuk en bij afna-
me meer dan vijftig is de prijs € 2 per 
stuk. Je kunt het er zelf niet voor ma-
ken, maar gemakkelijk is die tas wel 
hoor. Bel maar even naar Annie en je 
hebt de tas zo in huis. Trouwens, 
ook leuk om cadeau te geven. Meer info: 
www.vrouwenvannu.nl/gelderland. 
Bestellen bij annie.meutstege@hetnet.nl. ¶

tasje, tasjes, 
tasjes

Voorbeeld 
Kunst kijken 
bij de buren: 
art nouveau 
in Zwolle.
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Een verrassing voor de Gel-
derse redactie. In reactie op 
de foto van de diverse speld-
jes in het oktobernummer 
ontvingen wij een brief en 
foto van mevrouw Glas-Benit 
uit Noord-Holland. De ronde 

wat een artikel teweeg 
kan brengen

speld heeft twee uitvoerin-
gen: een met een donker-
groene rand en een met een 
lichtgroene. De ruitvormige 
speld en de ronde met de 
donkergroene rand heeft 
mevrouw Glas ge-

Op dinsdag 4 juli bezoeken we tuinen in 
Steenderen. Vanaf 9.00 uur ben je welkom 
bij Café-Restaurant Den Bremer in Toldijk. Na 
de ko�  e, om 10.00 uur, gaan we twee tuinen 
bekijken. Na de lunch bij Den Bremer bezoe-
ken we nog twee tuinen. Rond 16.00 uur is de 
afsluiting. Bij deze activiteit kunnen we onge-
veer 100 dames ontvangen. Deelname kost 
€ 29 per persoon. Opgave voor 7 juni bij Joke 
Oonk, 0543-522036/h-oonk@kpnmail.nl 
Café-Restaurant Den Bremer Zutphen, 
Emmerikseweg 37 in Toldijk ¶

Foto: Lucia Schutte

eendaagse tuinenreis

kregen van een stagiaire die 
studeerde aan Rollecate in 
Deventer. Deze mevrouw had 
ze geërfd van haar moeder 
en tante uit Blokzijl. De speld 

met de lichtgroene rand 
was ooit van haar 

moeder, die lid was van de 
afdeling Venhuizen. We hoor-
den ook iets over een gouden 
speldje? Wie weet volgt er 
nog meer? ¶
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Op dinsdag 16 mei organi-
seert afdeling Ophemert de 
jaarlijkse fietsdag. De start 
is bij camping Zennewijnen 
(9.30-11.30 uur). De tocht 
gaat door het natuurgebied 
De Steendert richting Est. 
Hier mogen de deelnemers 
door de prachtige hortensia-
kassen van de familie Van 
den Berg fietsen. Wil je een 

Van notenboom naar appeldijkje
mooie hortensia kopen dan 
kan dat; je aankopen hoef 
je niet mee te nemen, maar 
worden bij de startplaats be-
zorgd. Van Est fietsen we via 
dijkjes langs de Linge richting 
Mariënwaerdt. Bij horeca De 
Notenboom staat een kop 
soep voor je klaar en kun je je 
meegebrachte lunch opeten. 
Vandaar gaan we de Zorgim-

kerij bekijken. Hier krijg je een 
kleine attentie, gemaakt door 
de cliënten. Via het Appeldijk-
je en Lingendijk gaan we naar 
Tricht. Vijftig jaar geleden is 
hier een windhoos is geweest. 
Vervolgens gaan we via Gel-
dermalsen weer richting Zen-
newijnen. De fietstocht is 
ongeveer 45 kilometer lang. Je 
mag er net zolang over doen 

als je zelf wilt, maar om 17.00 
uur wordt door ons de dag 
afgesloten. Zie voor opgave, 
prijzen enzovoort de bijlage 
van de provinciale nieuws-
brief van januari of www.
vrouwenvannu.nl/gelderland. 
Meer weten: Gerrie van Lit, 
0344-651508/06-38316858 of 
g.vanlit@kpnmail.nl ¶

flevoland

Vanuit een landelijke kadering 
voor provinciale handwerk-
commissieleden in 1981/82 
over het uitgaan van een 
techniek, (deze keer Patch-
work anders), ontstond des-
tijds het idee een groepswerk 
te maken. Dit werkstuk werd 
gemaakt voor de laatste 
jaarlijkse landelijke hand-
werktentoonstelling in 1983 
in de Grote Kerk te Goes. Uit 
iedere provincie werkte ie-

Wandkleed vindt zijn plaats
mand hieraan mee, in totaal 
elf vrouwen onder leiding van 
Albertine Makkes (docent) en 
Lammy Steenhuis van de LHC 
(Landelijke Handwerk Com-
missie).
De bedoeling van Patchwork 
anders was dat vrouwen zich 
blijven ontwikkelen en nieu-
we mogelijkheden ontdekken 
door te onderzoeken hoe een 
reliëf kan ontstaan en hoe dit 
beeldend toe te passen. Een 

groepswerk maken is niet 
altijd eenvoudig, men moest 
samenwerken en koos met 
elkaar uit dertien ontwer-
pen. Uit het verslag van 1983: 
“Weer die geweldige ruimte, 
die men elkaar gaf, weer het 
geruisloze, de eenheid die er 
was in de uiteindelijke keuze.” 
Het ontwerp werd gekozen 
en uitgewerkt in een werk-
tekening, stof ingekocht, 
opdrachten voor iedereen 
uitgedeeld (het schema is er 
nog). Zo moest iedereen kus-
sentjes maken, iets ingevou-
wen of meer ingevouwen of 
dik en dun opgevuld. Twee 
dagen kwam men weer er-
gens in het land samen en 
daarna werd het hele kleed 
met een kleine groep hele-
maal in elkaar gezet. Dat is 
een heel werk geweest, want 
het is 1,70 meter hoog en 3,60 
meter breed. Het kleed heeft 
één kleur, zodat juist de vorm, 
het beeld meer tot uiting kan 
komen. Vierkante kussen-
tjes van 20 bij 20 centimeter, 

weinig opgevuld met kleine 
plooien, dikker opgevuld met 
grote, diepe plooien enzo-
voort. Omdat het wandkleed 
voor Zeeland is gemaakt, is er 
een grote golvende lijn in te 
zien, beweging. En dat alleen 
met strakke lijnen en plooien. 
Velen zullen zich het nog her-
inneren dat het in de verga-
derkamer van Het Eigen Huis 
heeft gehangen. Voor hen, die 
het nog nooit hebben gezien: 
het doet denken aan de Nul-
kunst van Jan Schoonhoven. 
Bijzonder is het wel, dat het 
wandkleed na zo’n lange tijd 
en vele omzwervingen ergens 
een plaats heeft gevonden. 
De vrouwen, die het gemaakt 
hebben, zijn: Fennie Hendriks,  
Fokje v.d. Vlugt, Martha Wij-
ninckx, Alie de Boer, Anne 
Dijkstra, Hilly Binksma, Rie 
Dijkink, Nel Berkhouwer, Ada 
Zeelen, Ina Koster en Meta 
Blok. ¶

Hilly Binksma
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Iedere afdeling doet haar 
best elk jaar een afwisselend 
programma te bieden voor 
de leden. Zo hebben wij bij 
afdeling Ens een avond over 
verliesverwerking georgani-
seerd. In eerste instantie niet 
een voor de hand liggend 
thema, maar wel een onder-
werp waar iedereen vroeg of 
laat mee te maken heeft of 
krijgt. Voor sommige mensen 
moeilijk om toch de drempel 
over te stappen. Onze plaats-
genoot Ans Dohmen-Bakker 
heeft een praktijk voor ver-
liesbegeleiding. Ook is ze ri-
tueelbegeleider bij afscheid. 
Een veelzijdige vrouw, die 
deze avond voor ons heeft 
verzorgd. Verliesbegeleiding 
moet men zien in brede zin 
van het woord, dit kan zijn 
bij het verliezen van je baan 

Verliesverwerking

De redactie van Flevoland is dringend op zoek 
naar een nieuw redactielid. Schrijf je graag 
en lijkt het je leuk betrokken te zijn bij de 
totstandkoming van het provinciaal nieuws 
voor dit ledenblad? Je kunt je eigen creativiteit 
hierin kwijt.  
Neem dan contact op met de redactie:  
vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.com ¶

of het meemaken van een 
scheiding of als een dierbare 
komt te overlijden. Rouwver-
werking is heel persoonlijk, er 
is geen protocol voor te ge-
ven hoe ermee moet worden 
omgegaan. Iedereen is uniek. 
Ans ondersteunt haar verhaal 
en visie met een presentatie. 
Ze heeft boeken en andere 
zaken, die ze bij kinderen ge-
bruikt, bij zich om ons te laten 
zien. 
Er worden vier rouwtaken 
onderscheiden: aanvaarden 
van het verlies, pijn van het 
verlies, aanpassen aan de 
nieuwe realiteit en opnieuw 
leren houden van de men-
sen en het leven. In groepen 
worden stellingen voorge-
legd om met elkaar erover te 
praten. Een bijzondere avond 
over een serieus onderwerp, 

dringende 
oproep  
redactielid

Waar is het wandkleed gebleven?
In de tijd dat ik regelmatig 
vergaderde in het Eigen Huis 
in Den Haag, omdat ik als lid 
van de landelijke agrarische 
commissie de NBvP verte-
genwoordigde in verschil-
lende landelijke en Europese 
organisaties, zat ik vaak recht 
tegenover een mooi groot 
wandkleed dat bijna de hele 
wand bedekte. Zowel de hel-
dere lijnen, de betekenis als 
het materiaal en vormgebruik 
spraken me aan. Echter, toen 
het Eigen Huis verbouwd 
werd, verdween het wand-
kleed. Ook mijn bestuurlijke 
activiteiten veranderden; ik 
werd lokaal en provinciaal 
politiek actief en tot mijn gro-
te vreugde vond ik in het pro-

vinciehuis in Lelystad in de hal 
op een mooie plaats ineens 
het wandkleed terug. Een te-
rechte plaats, leek mij. Tot na 
een grondige verbouwing van 
het provinciehuis het wand-
kleed was verdwenen. Erg 
jammer. Waar was het ge-
bleven? Toen ik als voorzitter 
van de afdeling Nagele van 
Vrouwen van Nu bij het pro-
vinciaal bestuur informeerde 
waar het gebleven was, bleek 
na even zoeken dat een van 
de PB-leden, Joke Rebel, zich 
erover ontfermd had. Ze had 
het kleed, inclusief vlekken, 
meegenomen en bewaard. 
Hilly Binksma, voorzitter van 
de afdeling Ens en jarenlang 
politiek maatje in de gemeen-

teraad, was een van de tex-
tielkunstenaressen die samen 
met een groep vrouwen uit 
bijna alle provincies het kleed 
gemaakt had. Ze kon er meer 
over vertellen. Juist vanwege 
het thema en het karakter 
van de landelijke werkgroep 
vond ik dat het wandkleed als 
het kon een zichtbaar plekje 
moest krijgen in Flevoland. 
Gelukkig reageerden zowel 
bestuur als beheerders van 
het nieuwgebouwde Multi 
Functionele Centrum in Na-
gele positief op het verzoek 
om het wandkleed een plek 
te mogen geven. Joke heeft 
het kleed gewassen, nadat 
ze eerst alle vakjes had vast-
genaaid, gestreken en weer 

opengeknipt; een gigantische 
klus! Opgerold is het naar 
Nagele gebracht en opgehan-
gen. Sinds enige tijd heeft het 
wandkleed weer een plek, is 
het weer te bewonderen. En 
nu maar hopen dat het MFC 
Het Rietveld niet gaat ver-
bouwen, er niet te veel on-
verlaten aan het kleed zitten 
uit nieuwsgierigheid en het 
er nog jaren kan blijven han-
gen. ¶

Anjo Geluk

maar toch met veel afwis-
seling door het vertellen van 
een verhaal of gedicht. Velen 
zullen nog eens terugdenken 
aan deze avond, waar ieder 
persoonlijk iets aan had.

Meer info:  
www.anscoaching.nl ¶

Hilly Binksma-Martens,  
voorzitter afdeling Ens
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levensweg
Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen
Is er één die jij te gaan hebt.
Die ene is voor jou. Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met de onwil om de kuilen en de stenen,
Met verzet omdat de zon een weg
die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van de weg
milder te zijn, en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem? ¶

Hans Stolp naar Dag Hammarskjöld

De commissie cultuur/tuinen is op zoek naar enthousiaste Vrouwen van Nu. 
Heb je zin om leuke excursies te organiseren op cultureel en tuinengebied? 
Meld je dan aan bij Thea Reinhart, 036-5246890 of  
vrouwenvannu.flevoland.cultuur@gmail.com. ¶

nieuwe leden voor 
de cultuur/tuinen-
commissie

Nadat wij zes jaar actief zijn geweest als re-
dactieleden voor de provincie Utrecht en op 
korte termijn moeten stoppen, zijn wij drin-
gend op zoek naar opvolgers. Vind je het leuk 
om zelf teksten te schrijven, wat met de taal 
te spelen, ingestuurde kopij te redigeren en 
eventueel interessante vrouwen te bezoeken 
om een interview af te nemen? Dan is dit een 
bijzonder aantrekkelijke uitdaging voor je. 
Nog leuker en interessanter is het om het met 
een andere Vrouw van Nu samen te doen. 
De werkzaamheden zijn onder meer het ma-
ken van de agenda van de komende activitei-
ten en van allerlei voor- en nabeschouwingen 

utrecht

een dringende oproep
voor de provincie Utrecht en 
deze in het ledenblad te pu-
bliceren. Dit blad verschijnt 
vanaf 2018 vier keer per jaar 
(nu zes), er mogen meerdere  
pagina’s worden gevuld, 
waarbij het gebruik van foto’s 
het resultaat zeer positief kan 
beïnvloeden. Twee keer per 
jaar komen de redactieleden 
uit alle provincies bijeen voor 
een ‘landelijke redactiedag’, 
waar met elkaar de laatst ge-
maakte nummers worden ge-
evalueerd. Er wordt gebrain-
stormd en steeds een ander 
facet van het productieproces 
wordt uitgelicht en toegelicht. 
Dit zijn zeer inspirerende, 
leerzame en vooral erg gezel-
lige dagen met dames die zich 
ook enthousiast inzetten voor 
de totstandkoming van het 
ledenmagazine van Vrouwen 

van Nu. Het hoeft echt niet veel van je tijd te 
kosten; het meeste werk gebeurt thuis achter 
de computer. Reiskosten worden vergoed. 
Het moet toch mogelijk zijn dat iemand het 
stokje van de huidige redactie wil overnemen 
en op deze manier ervoor zorgt dat alle leden 
uit de provincie Utrecht van de nuttige en 
leuke zaken op de hoogte kunnen zijn en blij-
ven? Het spreekt vanzelf dat wij je graag in-
wijden en helpen om de kneepjes van het vak 
onder de knie te krijgen. 
Geen reactie op deze oproep betekent he-
laas dat de leden van de Vrouwen van Nu 
van Utrecht verstoken zullen zijn van speciaal 
voor hen bedoelde informatie. Wij hebben het 
werk steeds graag en met veel plezier gedaan 
en verzekeren je dat het een veel voldoening 
gevende bijdrage aan onze vereniging zal zijn.
Anda Visser, 0347-376458 en Hélène de Bak-
ker, 030-8789134 of  
vrouwenvanu.redactieutrecht@gmail.com ¶

Anda Visser en Hélène de Bakker
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noord-holland

Lachen is gezond. Fysiologisch gebeurt er 
veel als je lacht. Je hele lichaam doet mee. Je 
zuurstofhuishouding en je hartslag krijgen 
een impuls en je lichaamstemperatuur gaat 
omhoog. Ontspannend en hartverwarmend 
dus. Uitgangspunt is dat humor valt te leren. 
Iedereen is in staat tot lachen. Lachen wordt 
vaak afgeleerd, maar we kunnen onzelf weer 
aanleren de lach te laten rollen. Humor en 
lachen gaan niet altijd samen, bij humor is er 
altijd sprake van een lach, als je lacht is er niet 
altijd sprake van humor. En lachen heeft gra-
daties: van bulderende schaterlach tot stille 
glimlach en alles wat je daar tussenin kunt 
verzinnen. Ook is lachen gezond omdat je 
endorfines aanmaakt als je lacht. Dat vermin-
dert pijn en stress en geeft een prettig gevoel. 
Het is gebleken dat door eenvoudig je mond-
hoeken omhoog te steken de aanmaak van 
endorfines al begint! Humor en plezier liggen 
heel dicht bij elkaar. Zo ook creativiteit en hu-
mor. Humor is verrassend, combineert tegen-
stellingen, gaat buiten kaders, brengt plezier 
en je gebruikt beide hersenhelften. Al deze 
dingen kun je ook over creativiteit zeggen. 
Humorcoach, bestaat dat? Marleen: “Oor-
spronkelijk was ik creatief therapeut; daarna 
werkte ik in de kinderpsychiatrie. Via muziek, 
spel en beweging kun je kinderen laten uiten 
wat ze nog niet in woorden kunnen vatten. 
In 1992 ben ik voor mezelf begonnen. Ik werk 
niet alleen met kinderen, maar ook veel met 
volwassenen. Tijdens congressen word ik bij-
voorbeeld ingeschakeld om tussendoor voor 
een moment van ontspanning en verstrooi-
ing te zorgen. Zo kun je je aandacht bij alle 
lezingen houden die er zo’n dag aangeboden 
worden. Toen ik ermee begon, was dat erg 
vernieuwend; nu is het standaard geworden 
en treedt er tussendoor bijvoorbeeld een or-
kestje op.”
Ze gaat verder: “Het belangrijke van humor en 
de spontane lach is het makkelijker bespreek-
baar maken van zaken die anders onder hun 

humorcoach marleen heeman 
laat mensen lachen

eigen gewicht dreigen te 
bezwijken. Ik leer mensen 
als het ware via allerlei een-
voudige spelvormen zichzelf 
niet zo serieus te nemen. Ook 
probeer ik beide hersenhelf-
ten beter met elkaar te laten 
samenwerken. Dat leidt tot 
creatieve energie en minder 
stress. Humor en spel is ook 
een middel om onmogelijke 
of moeilijk bespreekbare za-
ken toch boven tafel te bren-
gen.”
Marleen probeert mensen er-
van te doordringen dat lachen 
gezond is. Het spreekwoord 
zegt het al, maar de praktijk is 
vaak anders. Daarom organi-
seert ze onder meer lachwan-
delingen in de Castricumse 
duinen of in het bos. “Als ik 
mensen vraag of ze meer 
willen lachen, dan is het ant-

woord eigenlijk altijd ‘ja’. Tijdens de wandeling 
is daar alle gelegenheid voor en het is leuk om 
te om te zien hoe de deelnemers vaak spon-
taan beginnen te huppelen of liedjes zingen. 
Binnenkort start ik, en dat is ook een experi-
ment voor mij, met lachmeditatie. De sessies 
duren niet langer dan een uur en eindigen 
altijd in stilte waarbij het helemaal aan de 
deelnemers is of ze één of alle zes sessies wil-
len bijwonen.”
Ze vertelt over haar eigen achtergrond: “Op 
school was ik vrolijk en speels. Dat betekent 
niet dat ik een enorme komiek ben of zo. Mijn 
doel is de mensen de lach in zichzelf te laten 
terugvinden. Ook al gaat het minder goed 
met je, je kunt altijd blijven lachen. Ik kan me-
zelf als voorbeeld nemen: al heb ik last van 
mijn knie, ik kan ook blijven lachen. Dat is veel 
beter dan gaan zitten somberen.” ¶

Marry Overtoom-Bruin
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Waarom aandacht voor Kick-
mee? Eén van onze leden 
kwam met het idee drie ge-
neraties bijeen te brengen in 
dit project. Oma, moeder en 
kind. Bij Kickmee! is er name-
lijk vraag naar jou als gast-
vrouw/vrijwilliger en voor het 
meewerken/geven van een 
leuke workshop. 
Kickmee! is ontstaan in no-
vember 2014 en is een initia-
tief van vier moeders. Met el-
kaar bedachten wij hoe mooi 
het zou zijn om activiteiten 

Het begon in Langedijk met 
de puberdochter van Atie 
Leegwater. In de jaren tach-
tig kwam het weinig voor dat 
een kind aan de drugs ging, 
dus het kwam niet bij Atie 
op dat haar dochter via een 
vriendin in aanraking was ge-
komen met drugs. Er zat een 
dealer achter, een bekende 
van haar dochter. Jarenlang 
heeft Atie hem gezien als 
moordenaar van haar doch-
ter en heeft ze hem stevig 
gehaat. Enkele jaren na het 
overlijden van haar dochter 

kickmee!
na schooltijd te organiseren 
voor kinderen in de leeftijd 
van vier tot en met twaalf 
jaar. De aanleiding hiervoor 
was een hardloopwedstrijd 
in ons dorp waar een aantal 
kinderen niet aan meedeed. 
Dit omdat zij dachten dat het 
geld zou kosten om mee te 
doen. En dit geld hadden hun 
ouders niet.
Vanuit deze gedachte werd 
ons plan ‘geboren’ en is Kick-
mee! opgericht. Elke maand 
organiseert Kickmee! gratis 

activiteiten voor alle kinderen 
uit de dorpen Hem, Venhui-
zen, Wijdenes en Schellink-
hout. Met behulp van vrijwilli-
ge maar deskundige docenten 
maken de kinderen kennis 
met de meest uiteenlopende 
activiteiten. Denk aan Engelse 
les, pompoenen uithollen, 
schilderen, creatief schrijven, 
theater, knutselen, sporten, 
natuureducatie enzovoort. 
Kickmee! draait volledig op 
vrijwilligers. Niet alleen de do-
centen dragen hun enthousi-
asme en deskundigheid over 
aan de kinderen, er zijn ook 
veel gastvrouwen die bij de 
workshops ondersteunen. 
Het hogere doel van Kickmee! 
is ontmoeting en verbinding 
stimuleren bij de kinderen, 
maar ook bij de vrijwilligers. 
Iedereen kan en mag mee-
doen. Inmiddels hebben meer 
dan vierhonderd kinderen 
meegedaan aan Kickmee! en 
zijn meer dan tachtig acti-

viteiten georganiseerd. Vol 
trots zijn we nu gestart met 
ons derde seizoen en bele-
ven nog steeds veel plezier 
aan het initiatief. Vorig jaar is 
Kickmee! de winnaar gewor-
den van Noord-Holland bij de 
wedstrijd Kern met Pit en is in 
de landelijke finale de tweede 
plaats behaald! Een prach-
tige prestatie waarmee de 
waardering voor ons initiatief 
blijkt. Voor meer informatie 
over Kickmee! kijk je op  
www.kickmee.nl. ¶

Marja de Boer 

atie leegwater,  
beschermvrouwe van aidsweeskinderen

ging ze inzien dat haat een 
slechte levensgezel is. Haat 
brengt veel negativiteit met 
zich mee, het beïnvloedt al-
les, je kijkt niet meer met een 
open blik naar de wereld. Dat 
kost veel energie. Ze besloot 
de haat los te laten en nam 
genoegen met minachting. 
Tijdens een zondagmiddag-
wandeling kreeg ze een idee: 
ze wil iets betekenen voor 
aidsweeskinderen. Diezelfde 
avond belde haar kleindochter 
of ze voorlichting wilde geven 
op haar school en vroeg tot 

besluit: “Waarom ga je niet 
naar Zuid-Afrika?” Dit zag Atie 
als een hoopvol teken. Ze liet 
er geen gras over groeien: via 
een kennis met een familie-
bedrijf in Zuid-Afrika kwam 
ze in contact met een tehuis 
waar volwassenen met aids 
worden verzorgd en waardig 
kunnen sterven.
In Johannesburg bezocht ze 
het huis en haar bewoners. 
Het was zwaar en mooi te-
gelijk om te zien dat mensen 
hier goed verzorgd worden, 
de juiste medicijnen krijgen 

en een plek hebben om te 
sterven. Via dit tehuis kwam 
ze in contact met een wees-
huis waar kinderen met aids 
worden opgevangen. Het 
raakte haar deze kinderen te 
zien. Ze voelde de liefde door 
haar heen stromen, hier wilde 
ze haar verdriet een wending 
geven met een tastbaar doel 
waarvoor ze ging vechten.
“Een meisje van drie stal mijn 
hart. Als je haar vasthield, 
voelde je haar botjes, maar 

vervolg op pagina 36
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zuid-holland

leden werven - leden 
binnenboord houden

Onder het landelijke motto De 
kracht van Samen wonen diverse 
afdelingen in onze provincie 
plaatselijke activiteiten bij om 
leden te werven voor Vrouwen 
van Nu. Denk aan een stand 
op een braderie of markt of 
een activiteit van een lokale 
kunst- of cultuurvereniging, of 
meedoen met een praalwagen 
aan een viering. Opname in de 
gemeentegids is plezierig voor 
nieuwe bewoners, die deze 
krijgen na de verhuizing. Het 
aankondigen van de afdelings-
bijeenkomsten in de plaatse-
lijke krant werkt uiteraard ook 
goed en vlak mond-tot-mond-
reclame niet uit. Soms komt 
een pr-mogelijkheid opeens op 
je pad. Dat overkwam de afde-
ling Waddinxveen, de plaatselij-
ke radio-omroep had een goed 
idee. Met de titel Vrouwen van 
Nu wilde zij uitzendingen gaan 
maken. Het bestuur van Vrou-
wen van Nu wees hen erop dat 
het een beschermde naam is 

en dat zij die als radiozender niet zomaar mo-
gen gebruiken! Je snapt het al, de naam werd 
veranderd en het bestuur van de echte Vrou-
wen van Nu werd geïnterviewd. Zo kregen 
we de mogelijkheid om aan een breed luister-
publiek Vrouwen van Nu te promoten.
In Waddinxveen worden op het moment veel 
woningen gebouwd en mede daardoor ko-
men er veel leden bij, vijftien in een seizoen! 
Zorgen dat deze nieuwe leden zich thuis voe-
len en langjarige leden worden, hoe kun je dat 
doen? Alle nieuwe leden zijn benaderd met 
de vraag of ze een ochtendje bij elkaar wilden 
komen, zowel om elkaar beter te leren ken-
nen als om te bespreken hoe ze het eerste 
jaar/de eerste maanden ervaren hebben. Een 
korte uitleg werd gegeven over de structuur 
van de organisatie. Landelijk, provinciaal en 
plaatselijk. Hoe en wanneer welke informatie 
verstrekt wordt. Welke clubs er zijn enzo-
voort. De dames waren enthousiast en waar-
deerden het erg om de mogelijkheid te krijgen 
met elkaar van gedachten te wisselen, vragen  
te stellen en eigen ideeën aan te dragen. 
Het aanwezige bestuurslid kreeg zodoende 
inzicht in wensen van de nieuwe leden. De 
nieuwe leden gaven onder meer aan vooral in 
het begin behoefte te hebben aan ‘opvang’ en 
dat het belangrijk is dat zij zo snel mogelijk de 
nieuwsbrieven, het jaarboekje en dergelijke 
ontvangen. 
Kennen meer afdelingen het fenomeen ‘tien-
tjeslid’? Van september/oktober tot en met 
het eind van het jaar is men lid, daarna stopt 
het automatisch. Uiteraard kun je daarna het 
definitieve lidmaatschap in laten gaan. Dit 
systeem zorgt voor een hele lage drempel om 
Vrouwen van Nu eens uit te proberen.
Heeft jouw afdeling een speciale (ludieke?) 
manier om leden te werven of binnenboord 
te houden? Laat het weten via  
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com ¶

Carla Angevare en Klaasje Suurd
De kracht van Samen.
Foto: Carla Angevare

haar wil was sterk. Als ik bij 
haar kwam, bewoog ze haar 
dekentje: ze wilde opgepakt 
worden. Als ik met iemand 
praatte, gebaarde ze ‘Ga maar 
weg, ze is mijn oma .’ Het ont-
roerde me dat ze zo duidelijk  
mijn aandacht wilde. De ver-
zorgers zouden mij roepen 
als haar toestand zou ver-
slechteren. Het liep anders: na 
tien weken was het tijd om 
afscheid te nemen. De kleine 
Nomphilo had ik op de arm, 
ze had niet lang meer en ik 
had haar zo graag bijgestaan. 
Terwijl ik de trappen afliep, 
hoorde ik haar huilen en ter-
wijl ik Zuid-Afrika uit vloog, is 
ze overleden.” 
“De Nomphilostichting, die ik 
kort daarop in het leven riep, 
is naar haar vernoemd. Door 
acties, lezingen en sympathi-
santen over de hele wereld 
komen gelden binnen die 
rechtstreeks naar de stichting 
worden overgemaakt. Er is zo 
veel nodig: medicijnen, ver-
zorging, een goed gebouw, 
een hospice, school enzovoort. 
De kinderen blijven in het te-
huis wonen, waar erop toege-
zien wordt dat ze regelmatig 
hun medicijnen innemen.”
Na vijf jaar ging Atie terug en 
zag ze dat er veel verbeterd 
was. Een nieuw gebouw in 
een betere wijk, kinderen die 
eerder gediagnosticeerd wor-
den en dus meer kans hebben 
op herstel. Verbeterde medi-
cijnen. In de armoedige town-
ships wonen zo veel kinderen 
dat er scholen zijn waar erop 
toegezien wordt dat zieke 
kinderen opgenomen worden. 
Gelukkig is er positiviteit, on-
danks de moeilijke omstan-
digheden. 
www.nomphilo.org ¶

Greet Spijksma
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Dit jubileum is op 11 maart 
onder de noemer Over de Top 
groots gevierd. De animo was 
zo overweldigend, met het 
gevolg dat velen teleurgesteld 
moesten worden. Op de foto 
zie je in de kleuren van Vrou-
wen van Nu twee prachtige 
hoeden, die dienstdeden als 

Zeeland

Nadat we in december ons 
vijfjarig jubileum vierden met 
een heerlijk diner in een Goes’ 
restaurant, werden we door 
Bakkerij Boer uit Kloetinge 
uitgenodigd voor een be-
drijfsbezoek aan de vestiging 
op industrieterrein De Poel in 
Goes. Bakkerij Boer heeft vijf 
vestigingen op de Bevelanden 
en heeft zo’n zestig mede-
werkers in dienst. Kwaliteit 
staat duidelijk voorop, maar 
dat weten en ervaren de 
Kloetingse vrouwen al jaren!
Op 31 januari werden 31 da-
mes heel gastvrij ontvangen 
door Sjoerd en Mariska Boer 
(de huidige eigenaren) en en-
kele van hun medewerkers. 
Na de presentatie over het 
ontstaan van het bedrijf (de 

opa van Sjoerd begon de bak-
kerij in 1959 in Kloetinge) en 
over de groei tot uiteindelijk 
vijf vestigingen, werden we 
daarna rondgeleid door de 
ruime bakkerij, waar de bak-
kers vanaf 23.00 uur aan de 
slag gaan om de volgende 
ochtend om 7.00 uur alles 
klaar te hebben. Sjoerd en 
Mariska vertelden ons over 
de ingrediënten en wat er al-
lemaal bij komt kijken om 
dagelijks een grote partij 
broodjes, taarten en niet te 
vergeten Zeeuwse bolussen af 
te leveren. Dat is nogal wat!
Na de rondleiding konden 
de dames zelf aan de slag. In 
twee groepen mochten we 
bolussen bakken en vijf kleine 
broodjes die we zelf moch-

vrouwen van nu 
zuid-holland 80 jaar

versiering in het Oude Luxor 
Theater, waar de feestelijkhe-
den plaatsvonden. De hoeden 
zijn gemaakt van gerecycled 
materiaal. ¶

Nicolien van Dooijeweert, pro-
vinciaal pr-lid en lid van de afde-
ling Hardinxveld-Giessendam.

ten voorzien van sesam- of 
maanzaad, kandij, rozijnen 
enzovoort. Alles ging de oven 
in en ondertussen kregen de 
Kloetingse Vrouwen van Nu 
een heerlijke proeverij van 
allerlei soorten broden. Het 
was een bijzonder geslaagde 

Vijf jaar kloetingse 
vrouwen van nu

avond en nadat we de familie 
Boer hartelijk bedankt had-
den, gingen we met onze 
zelfgebakken lekkernijen naar 
huis. ¶

Dianne Waverijn

Jubileumfeesthoeden in de Vrouwen van Nu-kleuren.

Foto’s: Corry de Jong
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De cabaretgroep van de afde-
ling Kapelle-Biezelinge heeft 
onlangs haar tweede lustrum 
gevierd. Het is alweer ruim 
tien jaar geleden dat de regis-
seuse Willy Weijers bij het be-
stuur aanklopte of het naast 
de gebruikelijke clubs zoals 
lezen, musea, fietsen, bloe-
men en tuinen mogelijk zou 
zijn om een cabaretgroep op 
te richten. Natuurlijk stond 
het bestuur daar positief te-
genover. En niet alleen het 
bestuur. Ook een aantal leden 
stond te juichen. 
Met een zeer enthousiaste 
groep is Willy aan de slag 
gegaan. Sketches (her)schrij-
ven, muziek uitzoeken, liedjes 

de vrolijke vrouwen van nu

Het cabaret bestaat uit de dames: Willy Weijers, Mieke Geensen, Anneke van de Waart, Wil den Engelsman, Ita Kwekkeboom,  
Ella Minnaar en Nella Noordhoek. Magda Blomme ontbreekt op de foto wegens ziekte.

aanpassen. En dan repeteren, 
heel veel repeteren. Het eer-
ste optreden, op 23 februari 
2007, was natuurlijk voor de 
eigen leden. Na de ledenver-
gadering stond de groep voor 
het eerst op de planken. Met 
daverend succes. Toen de op-
zet van de provinciale jaarver-
gadering veranderd is (elk jaar 
is een andere afdeling aan de 
beurt om het gedeelte na de 
lunch samen te stellen) heeft 
de afdeling Kapelle-Biezelinge 
zich kandidaat gesteld. Op 9 
april 2013 was het dan zover. 
In een bomvol dorpshuis De 
Vroone traden ze op voor het 
provinciaal bestuur en de le-
den van Zeeland. De opkomst 

voor een jaarvergadering was 
nog nooit zo hoog.
In de loop van de jaren heb-
ben ze bij diverse afdelingen 
en andere verenigingen een 
optreden verzorgd. Inmiddels 
met diverse programma’s. 
In 2016 hebben ze tijdens de 
bijeenkomst in december een 
geheel programma verzorgd 
op het gebied van Kerst. Op 
21 februari, precies tien jaar 
na hun debuut, traden ze 
weer na de jaarvergadering 
op. Even heeft het bestuur 
gedacht dat de ruim zeven-
tig leden voor de vergadering 
kwamen maar helaas… de tijd 
die de jaarvergadering duurde 
kan bijna in het Guinness 

Book of Records. Slechts zes 
weken hadden de dames de 
tijd om na het kerstprogram-
ma weer een geheel nieuw 
programma in te studeren. En 
ondanks het feit dat een van 
de cabaretleden ziek was en 
er daardoor flink moest wor-
den geschoven met de rollen 
van de overige zeven leden, 
was het weer een groot suc-
ces. Er is die avond weer veel 
gelachen en (mee)gezongen.
Vrolijke Vrouwen van Nu: 
CHAPEAU! Van harte gefeli-
citeerd met jullie tienjarig ju-
bileum! ¶

Tijdens de jaarvergadering 
van Vrouwen van Nu is ge-
bleken dat er veel interesse is 
in het volgen van een bridge-
cursus voor beginners. Bridge 
is een kaartspel en het spelen 
is een heel gezellige activiteit. 
Kijk maar eens op de site van 
de Nederlandse bridgebond 
(www.bridge.nl). Je zult er 
versteld van staan hoeveel 
mensen dit kaartspel spelen, 
zowel recreatief als op hoog 

bridgecursus najaar 2017
niveau. Er worden zelfs landelijke bridgeda-
gen, -weekenden en -vakanties georgani-
seerd. Het is een leuk spel dat vooral gespeeld 
kan worden tijdens de winterperiode. 
Allereerst wordt geïnventariseerd hoeveel 
vrouwen interesse hebben in een beginners-
cursus. De start zal zijn in het najaar van 2017 
op een locatie in Tholen.  
Je kunt je aanmelden door een e-mail te stu-
ren naar koddeurloo@zeelandnet.nl. Vermeld 
alsjeblieft je naam, adres en telefoonnummer. 
In mei stuur ik een bericht over hoeveel be-
langstelling er is, waar en hoe laat de cursus 

gehouden zal worden en hoeveel de begin-
nerscursus kost. ¶

Met vriendelijke bridgegroeten,
Lineke Kodde-Deurloo
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Zeeland is behalve een prach-
tige provincie ook een provin-
cie waar vrouwen hun ambi-
tie en dromen waar kunnen 
maken. Met het podium van 
Vrouwen van Nu, de groot-
ste vrouwenorganisatie van 
Nederland, is vanuit Zeeland 
het initiatief ontstaan om een 
orkest op te richten dat uit-
sluitend uit vrouwen bestaat. 
Tineke Luijendijk, landelijk 
voorzitter en wonende in 
Middelburg en Lize de Hoog 
uit Veere, dirigent van diverse 
orkesten en ensembles in 
Zeeland, zijn hier enthousiast 
over. En waarom? Voldoen de 
gemengde orkesten niet? Is er 
een aversie tegen mannen op 
het podium? Nee, nee en nee. 
Lize had een droom om ooit 
een landelijk orkest samen 
te stellen dat uitsluitend uit 

vrouwen bestaat. De achter-
grond daarvan is dat vrouwen 
binnen de muziekwereld tot 
lang een achtergestelde rol 
hebben gehad. In het verre 
verleden was het voor vrou-
wen niet toegestaan om een 
muzikale opleiding te volgen.  
De zus van Mozart werd dit 
verboden, net als andere 
vrouwen uit haar tijd die hun 
talenten moesten verbergen 
of uit hun dromen verbannen.  
En behoort dit alleen tot een 
ver verleden? Welnee, tot en-
kele jaren geleden werden 
vrouwen niet toegelaten in 
bijvoorbeeld het Weens Phil-
harmonisch Orkest. Ook in de 
harmonie, fanfare en brass-
band wereld waren vrouwen 
ondervertegenwoordigd. En 
mede hierdoor ook bij com-
ponisten, arrangeurs en diri-

landelijk vrouwen van nu- 
orkest opgericht

genten. Door vrouwen meer 
in de spotlights te zetten in 
de muziek, kan iedereen erva-
ren dat de vrouwelijke emotie 
die overgebracht wordt in de 
muziek, zeer de moeite waard 
is. Of zoals ze in de kook-
programma’s zeggen, een 
bestaand concept een ‘twist’ 
kunnen geven, waardoor de 
muziek naar een ander niveau 
wordt getild. Niet alleen in 
de politiek en de besturen is 
de vrouwelijke gedachte en 
inbreng hard nodig. Een lan-
delijk orkest, bestaande uit 
vrouwen en met een vrou-
welijke dirigent, is een uni-
cum in Nederland. Over de 
provinciegrenzen heen wordt 
vanuit Zeeland geschiedenis 
geschreven. 
Het is dus niet meer dan lo-
gisch dat Vrouwen van Nu, de 

vereniging die op alle terreinen 
in de samenleving het vrou-
welijk geluid wil laten horen, 
dit initiatief van Lize de Hoog 
van harte actief ondersteunt. 
De start is met 59 muzikanten 
die tijd en mogelijkheid heb-
ben om zich voor te bereiden 
op het eerste concert. Op 18 
maart vond de eerste repeti-
tie plaats, in Nijkerk, met een 
ochtend- en middagrepetitie. 
Op 14 juni is het eerste con-
cert. Houd de website van 
Vrouwen van Nu in de gaten 
voor de locatie en ook om je 
op te geven om dit concert bij 
te wonen.  
www.vrouwenvannu.nl ¶

De beurs wordt dit jaar voor 
het eerst door het landelijk 
bureau in samenwerking met 
de provinciale besturen van 
Friesland, Groningen en Dren-
the georganiseerd. Een sfeer-
volle locatie wordt gezocht in 
één van deze provincies . 

vrouwen van nu beurs  
donderdag 12 oktober

Zet de datum alvast in je agenda!

Uiteraard zijn  leden uit alle 
provincies van harte welkom!
Houd de website, de nieuws-
brief en het magazine in de 
gaten voor meer informatie 
over de locatie en het pro-
gramma. ¶
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noord-brabant

Erna Glasbergen
Erna is 64 jaar, woont in Wil-
lemstad en is sinds 2008 lid 
van de plaatselijke afdeling. 
Zij is werkzaam geweest als 
maatschappelijk werkster en 
momenteel is zij vrijwilligster 
in een dagbestedingscentrum 
voor verstandelijk beperkte 
jongeren. Als secretaresse van 
de afdeling Willemstad heeft 
zij de vereniging goed leren 
kennen. Op dit moment is ze 
lid van het Kringteam West-
Brabant. 

Voorstelrondje: erna glasbergen 
en diana van de rijt

Hoe ziet zij de toekomst van 
de vereniging ? Erna: “In deze 
tijd is er niet veel animo voor 
het verenigingsleven in het 
algemeen, veel speelt zich af 
op social media en alles gaat 
snel. Vrouwen van Nu is een 
echte vereniging met aller-
lei activiteiten. Om ook in de 
toekomst levensvatbaar te 
zijn, moeten we volgens mij 
de blik naar buiten richten. 
Wat vinden vrouwen belang-
rijk, waar hebben ze behoefte 
aan, wat willen ze en via wel-
ke kanalen kun je vrouwen 
bereiken? En vooral: hoe kun 
je vrouwen verbinden? 
We hebben een heel mooi 
netwerk en al die vrouwen bij 
elkaar zijn een grote kracht. 
Het is alleen jammer dat we 
een verouderende organisa-
tie zijn. Aanwas van jongere 
vrouwen zou zeer welkom 
zijn, geeft nieuw elan en nieu-
we ideeën. Bovendien zou dat 
het imago van Vrouwen van 
Nu opvijzelen.” Haar motiva-
tie voor de bestuursfunctie? 
Erna: “Het lijkt mij leuk om 
nieuwe dingen te doen en te 
ontdekken, samen met an-
dere vrouwen. Het is bestu-
ren op afstand. Voor mij een 
nieuwe ervaring.”

Diana van de Rijt
Diana is 58 jaar, woont in 
Sint-Oedenrode en is sinds 
februari 2017 landelijk lid van 
onze vereniging. Vanaf haar 
29e is zij zelfstandig onder-
nemer geweest in de make-
laardijsector. Een paar jaar 
geleden heeft zij zichzelf met 
‘pensioen’ gestuurd om enkel 
nog vrijwilligerswerk te doen, 
grotendeels in bestuurlijke 
functies, maar ook bijvoor-
beeld als buddy van de Tafel-
van-Een (voor Vrouwen) in 
de gemeente Eindhoven. Zij 
is medeoprichter en eerste 
voorzitter geweest van Vrou-
wenNetwerk Sint-Oedenro-
de. Daarnaast heeft ze nog 
een aantal andere bestuurs-
functies vervuld. Momenteel 
is ze secretaris van de Stich-
ting Roois Cultureel Erfgoed.
Haar motivatie voor een be-
stuursfunctie binnen onze 
vereniging: “Doordat ik in 
september 2016 ambassadeur 
ben geworden van Women 

Inc. voor de regio Brabant 
kwam ik, via internet, op het 
spoor van Vrouwen van Nu. Ik 
heb de site bekeken en kwam 
tot de ontdekking dat Vrou-
wen van Nu aansluit op dat-
gene wat ik mezelf een aantal 
jaren geleden heb voorgeno-
men, namelijk opkomen voor 
vrouwen en het emancipatie-
proces doorzetten.”
“Voor zover ik dat nu kan in-
schatten, zie ik voor de ver-
eniging een taak weggelegd 
voor verdere groei van vrou-
wen (noem het emancipatie 
als je dat wilt), waarbij dit 
vooral dicht bij huis, door de 
afdelingen, uitgedragen zou 
kunnen worden. Dit kan op 
allerlei gebieden, door kennis- 
overdracht, door samen-
werken met de verschillende 
afdelingen maar ook samen-
werking met andere Vrou-
wen Netwerken. Dit kan een 
win-winsituatie zijn voor alle 
partijen.” ¶

Diana van de Rijt.

Erna Glasbergen.

Op 19 april, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering,  

vindt er een bestuursverkiezing plaats. Twee kandida-

ten hebben zich gemeld om ons provinciaal bestuur te 

komen versterken, Erna Glasbergen en Diana van de 

Rijt. Hierbij een eerste korte kennismaking.

VvN02provincies.indd   40 30-03-17   08:58



april 2017 - nummer 2 - 41

In 2016 is er hard gewerkt om de afdeling 
Ulicoten voor Vrouwen van Nu te behouden. 
Sinds 1 januari 2017 is het een feit. De twee 
afdelingen Vrouwen van Nu Baarle Nassau 
en Ulicoten zijn samengevoegd en het is een 
grote afdeling geworden met 132 leden. De 
eerste gezamenlijke activiteit was de kerst-
wandeling. Er werd gewandeld met leden 
uit beide afdelingen en er ontstond gelijk al 
een gezellige band. Nu in 2017 gaat het ook 
op bestuurlijk vlak prima. De eerste verga-
deringen zijn geweest en de jaarplanning is 
gemaakt. Het thema voor 2017 De Kracht van 
Samen is hier wel op zijn plaats. Samen gaan 
ze ervoor! ¶

We hebben als Vrouwen van Nu Noord-Bra-
bant kaartjes met € 5 korting kunnen reser-
veren voor de nieuwe voorstelling Quartier 
Fou van het Lichtstad Revue Theater. Het 
betreft een voorstelling in hun thuistheater, 
het Parktheater in Eindhoven. Daar komen 
de mooie decors en kostuums het beste tot 
hun recht. Het Lichtstad Revue Theater is een 
theatergezelschap dat haar bezoekers al der-
tig jaar een programma biedt met veel kijk- 
en luisterplezier, fraaie decors, prachtige kos-
tuums van modekunstenares Agnes van Dijk 
en verassende muziekfragmenten. Een dolle 
wijk en haar bewoners, daar nemen zij je dit 
keer mee naar toe. In spannende en absurde 
scènes, kleine liedjes, krachtige koorstukken, 
spetterende dans- en shownummers komen 

Al een aantal keren is je aandacht gevraagd 
voor het hartenkussenproject. Kussens ge-
maakt in de vorm van een hart en bestemd 
voor vrouwen die geopereerd zijn aan borst-
kanker en die veel last hebben van zwellingen 
onder de armen. De kussens helpen de pijn te 
verzachten. De vrouwen van de afdeling Prin-
senbeek kwamen hiermee in aanraking en 
vonden het de moeite waard het project ver-
der onder de aandacht te brengen. Zij namen 
contact op met de mammacare-afdeling van 
het Amphia Ziekenhuis in Breda. 
Het duurde even voordat zij met de juiste 
mensen een afspraak konden maken maar op 

ledenvoordeel
ze voorbij, van chic tot shabby. Wie zijn ze en 
waar zijn ze naar op zoek? Je ziet groot en 
klein menselijk leed, de macht van het col-
lectief en de eenzaamheid van het individu. 
En dan is er nog die vreemde scharrelaar, 
die argwanend wordt bekeken. Onbekend 
maakt onbemind. Quartier Fou knarst, schuurt 
en overdondert. Een ontroerende voorstel-
ling over de eeuwige zoektocht naar liefde en 
erkenning. Vrouwen van Nu-leden kunnen 
kaartjes bestellen voor € 17 (inclusief een con-
sumptie). Het betreft de twee voorstellingen 
op zondagmiddag en -avond 19 november 
(daags na de première). Aanvang 14.30 en 
20.00 uur. Op het moment dat deze tekst 
naar de drukker moest, was er nog geen de-
finitieve afspraak over de manier van kaarten 

hartenkussens
6 juni 2016 gingen zij, bewa-
pend met documentatie en 
een voorbeeldset, in gesprek 
met verpleegkundigen en 
een chirurg. Deze waren di-
rect enthousiast en zo kon er 
gestart worden. Het Amphia 
Ziekenhuis heeft op jaarbasis 
150 tot 200 kussensets nodig. 
Via het provinciaal bestuur 
is informatie over de werk-
wijze, de kwaliteitseisen en 
de afmetingen, waaraan de 
kussens moeten voldoen, 
verspreid. Inmiddels hebben 
14 afdelingen aan het project 
gewerkt en hebben we het 
aantal van ruim 150 stuks al 
bereikt. Voldoende voor een 
jaar. Kussens gemaakt voor 
vrouwen door vrouwen. Het 
Amphia Ziekenhuis in Breda 
en de vrouwen die al een kus-
senset hebben ontvangen, 
zijn er heel erg blij mee. ¶

Voor vrouwen, door vrouwen.
Foto: Leny Moerbeek.

gelukt!

bestellen. Houd hiervoor onze 
website in de gaten. Ook ont-
vangen de afdelingen hierover 
zo snel mogelijk bericht. ¶

Foto: Parktheater

Samen! Foto: Carla Coenders
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