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landelijk voorzitter 
tineke luijendijk 

neemt na zes jaar 
afscheid

“veel vrouwen 

denken‘kan ik 
dat wel?’ maar
iedereen heeft een 

talent.”



2 – voorwoord van de voorzitter

Na zes jaar kijk ik met plezier terug 
op een rijke en vruchtbare tijd, vol met waar-
devolle ontmoetingen, de fusie met KVO en 
het inzetten van de noodzakelijke bestuurlijke 
vernieuwingen. Ik heb samengewerkt met 

eveneens bevlogen bestuurders en heb ook 
ervaren dat er geen grenzen zijn bij Vrou-
wen van Nu. Je komt in elke provincie in 
een warme omgeving vol vrouwen die 
zich met de vrouwelijke touch inzetten 
voor een fijne leefomgeving. Wat een 

talenten, wat een vaardigheden en wat 
een creatieve uitingen heb ik gezien. 
Natuurlijk waren er ook momenten 
van onbegrip over de ingezette 
veranderingen of momenten van 

treurnis over het op moeten heffen van 
afdelingen door bestuurdersonderbezetting. 
En had ik sommige dingen anders kunnen 
doen? Ja, achteraf kun je vaak beredeneren 
dat zaken anders hadden gekund. Dat kennen 
we toch allemaal uit ons eigen leven? En heb 
ik voor het grootste deel mijn doelen gehaald? 
Ik vind van wel en het is uiteraard aan jou om 
daar over te oordelen.
Nu is het tijd voor een frisse wind. Margreet 
Oostenbrink is door het bestuur en de leden-
raad geselecteerd als onze nieuwe voorzitter. 
Ik heb het volste vertrouwen in haar aanpak 
en de wijze waarop ze onze vereniging de 
komende zes jaar wil leiden. Ze wordt in elk 
geval ondersteund door een goed team van 
directeur en medewerkers en een fijn landelijk 
bestuur. Wat ga ik verder doen? Minder trein-
reizen, doorgaan met mijn hobby’s en mijn 
werk, genieten van onze kinderen en klein-
kinderen. En genieten van de fijne herinnerin-
gen aan de ontmoetingen van de afgelopen 
zes jaar. Het waren stuk voor stuk cadeautjes 
die ik koester. Graag geef ik je nog één ding 
mee: blijf bewust van de meerwaarde van 
onze vereniging en zet je waar nodig in om de 
doelen te bereiken. Want je weet: zonder u 
geen Vrouwen van Nu!
Dankjewel voor het vertrouwen, voor alle 
aardigheden en uiteraard tot ziens bij de lan-
delijke evenementen.

Tineke Luijendijk-Bergwerf,

Voorzitter Vrouwen van Nu

de tijd vliegt …
En dan is het ineens zover. De laatste column als trotse 

voorzitter van onze mooie vereniging. Ik zie mezelf nog gaan 

en staan; de eerste keren bij Vrouwen van Nu-ontmoetingen. 

Vol ideeën en idealen om de contacten aan te halen, drempels 

te slechten en iedereen te laten voelen hoe fijn het is om van 

een grote landelijke vereniging deel uit te maken. En natuurlijk 

ook met de gebruikelijke vrouwelijke onzekerheden over of ik 

in staat zou zijn deze doelen te verwezenlijken.
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landgoedfair op heerlijkheid 

mariënwaerdt: Samen 
genieten!
Van 16 t/m 20 augustus orga-
niseert landgoed Heerlijkheid 
Mariënwaerdt weer de jaar-
lijkse Landgoedfair met als 
thema Samen genieten. Geniet 
met het hele gezin van alles 
wat het goede buitenleven 
te bieden heeft. Winkel op je 
gemak bij ruim 180 standhou-
ders met originele artikelen 
voor huis en tuin, kleding en 
tal van accessoires. Of laat 
je zintuigen prikkelen op 
het nieuwe foodfestival. In 
kramen en busjes presente-
ren hippe, jonge ondernemers 
huisgemaakte, biologische en 
verse producten met swin-
gende muziek. Workshops en 
demonstraties en leuke kin-
deractiviteiten zorgen ervoor 
dat iedereen zich vermaakt 
op de Landgoedfair. Op vrij-
dag 18 augustus wordt een 
appeltaartenwedstrijd gehou-
den en op zondag 20 augus-

tus is er een spannende barbecue challenge. 
Doe mee en geniet samen van een heerlijke 
dag op landgoed Mariënwaerdt! Leden van 
Vrouwen van Nu ontvangen op vertoon van 
hun ledenpas € 3 korting op de entreeprijs  
van € 15. ¶

klooker-
abonnement
Het doel van Klooker is om producten te ge-
bruiken om trots op te zijn. Wist je dat de 
productie van kleding, chocola, koffie, was-
middel enzovoort onder erbarmelijke arbeids-
omstandigheden plaatsvindt, met vaak een 
enorme milieu-impact? Niet iets om trots op 
te zijn. Klooker helpt je het anders te doen. Zij:
1.  zoeken uit welke producten echt duurzaam 

zijn 
2. regelen kortingen
3.  geven je achtergrondinformatie waardoor 

je wel trots op jouw aankoop kunt zijn

Met de kortingscode VVNKLOOKER krijg je 
tot 1 september 50 procent korting op een 
Klooker-abonnement! 
Ga naar https://klooker.nl/klooker-vrouwen-
van-nu en schrijf je nu in! ¶

4 - nieuws uit eigen huis

ledenvoordeel

Wij feliciteren alle Vrouwen van Nu die dit 
jaar een koninklijke onderscheiding hebben 
gekregen voor hun verdiensten. We zijn heel 
erg trots op onze leden, die zich inzetten voor 
een leefbare omgeving 
en naast hun tomeloze 
energie voor Vrouwen 
van Nu ook daarbuiten 
hun sporen hebben 
verdiend. Wij wensen jullie van 
harte geluk met deze konink-
lijke waardering! ¶

koninklijk 
nieuws



waarom ben jíj lid 
van vrouwen van nu?
Dit was een van de vragen die wij stelden in onze leden-en-
quête. 660 vrouwen hebben gereageerd.  Iedereen bedankt 
voor jullie bijdragen. De uitslagen van de enquête zijn ver-
werkt. Alle uitslagen staan op onze website, 
www.vrouwenvannu.nl. ¶

Een paar resultaten: Zou jij het lidmaatschap van 
Vrouwen van Nu aan andere vrouwen aanraden?
94,2 procent van de ondervraagden zou het Vrouwen van Nu-
lidmaatschap aan andere vrouwen aanraden.

Lees verder op pagina 18

Vrouwen van Nu is volop in beweging en dat is goed. 
Want stilstand is achteruitgang. Ik heb inmiddels mijn eerste 
provinciale redactievergadering bijgewoond en het is fijn dat 
de namen uit mijn mailbox nu ook een gezicht hebben ge-
kregen. Ook heb ik mijn eerste PB/LB-overleg bijgewoond, 
waarbij ik niet alleen bekende gezichten ontmoette, maar 
ook kennis mocht maken met nieuwe. Ik was erg benieuwd 
hoe zo’n bijeenkomst in zijn werk gaat en ik vond het leuk 
dat er tijdens de rondvraag geïnformeerd werd wat er met de 
uitslag van onze onlangs gehouden enquête werd gedaan. De 
uitslag staat inmiddels al enige tijd op onze website en hier-
naast en op pagina 18 lees je ze ook. Op de vraag: “Zou jij het 
lidmaatschap van Vrouwen van Nu aan andere vrouwen aan-
raden?” antwoordde maar liefst 94,2 procent van de onder-
vraagden dat zij het lidmaatschap aan zou raden! Ik kreeg de 
vraag “Hoe gaat de nieuwe pr- en communicatiemedewerker 
Vrouwen van Nu meer in beeld brengen? En dan bedoelen 
we niet met een flyer.” Ik antwoordde dat we al veel doen op 
social media en dat we daarin een stijgende lijn hebben met 
het aantal volgers en mensen die onze berichten liken. Maar 
dat ik ook groots wil inzetten en dit jaar onze directeur Carla 
Wijers in één van de bekende talkshows aan tafel wil zien. 
Daarmee begeef ik me op glad ijs, want belofte maakt schuld. 
Om aan zo’n tafel te komen, moeten we natuurlijk wel iets 
te vertellen hebben. Maar dat is geen probleem! Op 2 okto-
ber organiseren we natuurlijk dat fantastische symposium, 
over Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid, samen met vier andere 
Nederlandse vrouwenorganisaties. Ook zijn er volop ontwik-
kelingen op het gebied van netwerken waarmee we nieuwe 
doelgroepen van vrouwen willen aanspreken. De Vrouwen 
van Nu Beurs komt er weer aan, dit jaar op 12 oktober in 
Drachten. En nog veel meer.
Ons ledenmagazine is ook in beweging. Na deze juni-uitgave 
komen er in het najaar nog twee edities, in september en 
december. Dat is eentje minder dan voorheen. Volgend jaar 
komt het magazine vier keer per jaar uit en zullen de provin-
                  cies zelf hun katernen vullen. Dat zal voor 
              iedereen wennen zijn. Maar omdat op de 
        provinciale redactievergadering iedereen 
        enthousiast reageerde op het idee 

zelf aan de slag te gaan, heb ik er 
alle vertrouwen in dat het een nog 
mooier magazine zal worden, een 
prima pr-middel. In beweging blij-
ven is goed. ¶

beweging
Van de redactie
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Anouska Kroon,

beleidsmedewerker PR & Communicatie

Waarom ben je lid van Vrouwen van Nu?
Top 3 belangrijkste redenen:
1. Om andere vrouwen te ontmoeten.
2. Om deel te nemen aan afdelingsactiviteiten.
3. Om er samen op uit te gaan.



Binnen Vrouwen van Nu is handwer-
ken nooit weggeweest en heeft het altijd een 
belangrijke plaats ingenomen. Mede dankzij 
de jaarlijkse tentoonstellingen in de provincies 
heeft de hoge kwaliteit van de werken vaak 
in de spotlights gestaan. Er wordt gehecht 
aan traditionele technieken, maar die worden 
steeds vaker op een moderne manier toege-
past, waardoor textielkunst ontstaat. Binnen 
de vereniging is op dit gebied een enorme 
hoeveelheid kennis en kunde aanwezig die 
niet verloren mag gaan. “Daar moeten we 

zuinig op zijn”, aldus Marjo-
lein van der Eijk, teamleider 
van het Coördinatieteam 
Kennisnetwerk Textiel.

Marjolein woont samen 
met haar man op een ak-

kerbouwbedrijf in Dordrecht. Ze hebben drie 
kinderen en drie kleinkinderen. In haar vrije 
tijd is ze áltijd met textiel bezig. “Dat is mijn 
grote passie”, vertelt Marjolein enthousiast. 
Ze is al zo’n 36 jaar lid van de afdeling Eiland 
van Dordrecht. Eind jaren tachtig, begin jaren 
negentig zat zij daar in het afdelingsbestuur, 
waarvan vijf jaar als voorzitter. In 2008 zat 
Marjolein in de Landelijke Stuurgroep Hand-
werken (LSH). Samen met Mary Fennema 
maakte Marjolein deel uit van het bestuur 
van STIDOC, de organisatie waarmee ze het 
Textielfestival van 2010 organiseerden. Nu is 
Marjolein gevraagd als teamleider voor het 
Coördinatieteam van het Kennisnetwerk 
Textiel. Het team bestaat verder uit Hedwig 
Hartmans, Gerda Broertjes en Ietje de Graaf.

Van verticaal naar horizontaal 
Wat houdt het Kennisnetwerk Textiel in? 
“Handwerken is binnen Vrouwen van Nu altijd 
verticaal georganiseerd geweest: de ideeën 
kwamen van bovenaf. De LSH bedacht cur-
sussen en die boden ze aan aan de provinciale 
handwerkcommissieleden. Die gaven het op 
hun beurt weer door aan de afdelingen. Nu 
organiseren we het horizontaal. Dat betekent 
dat iedereen kan aangeven wat ze kan, wat 
ze wil en zelf mee gaat organiseren. We leren 
over de grens van de eigen provincies heen 
kijken. Behalve de twee contactmomenten 
per jaar, met het bijeenkomen van de provin-
ciale handwerkcommissies, is het belangrijk 
dat de vrouwen vaker, en op andere manie-
ren, met elkaar communiceren. Dat ze elkaar 
opzoeken, ondersteunen en samenwerken. Ik 
las het pas nog in het ledenmagazine: ‘Alleen 
ga je sneller, maar samen kom je verder.’ Dat 
is waar we naartoe willen. Het Coördinatie-
team gaat daarin niet per se sturen, maar wel 
ondersteunen en proberen dwarsverbanden 
te leggen. We willen daarbij zoveel mogelijk 
moderne media gebruiken, want dat is een 
snelle manier om elkaar te vinden. De doel-
stelling van het netwerk is om handwerken 
en textiele werkvormen als levend immate-
rieel erfgoed binnen de vereniging Vrouwen 
van Nu te borgen, te vernieuwen en zichtbaar 
te maken voor de buitenwereld.”

Het proces is nog maar net in gang gezet, 
maar het enthousiasme tijdens de eerste bij-
eenkomst met de provinciale commissieleden 
was groot, vertelt Marjolein. “Het belangrijk-

‘we kijken over 

de grenzen van de 

provincies’

handwerken is tex tielkunst!

6

Handwerken en andere textiele werkvormen zijn helemaal terug van weggeweest. Niks stoffig, 

tuttig of oubollig: handwerken is hot! Marjolein van der Eijk vindt dat we zuinig moeten zijn op alle 

kennis over deze kunstvorm, die binnen Vrouwen van Nu volop wordt beoefend.



Van links naar rechts: Hedwig Hartmans, Ietje de Graaf, Gerda Broertjes en Marjolein van der Eijk.

ste is dat iedereen elkaar opzoekt. Er komt 
een expertiselijst waarvoor vrouwen zich 
kunnen aanmelden om aan te geven waar ze 
goed in zijn op het gebied van handwerken en 
waarop ze kunnen aangeven of ze een acti-
viteit willen organiseren. Anderen kunnen die 
lijst dan weer gebruiken.”

Veel ideeën 
Het oorspronkelijke idee voor het opzetten 
van een kennisnetwerk voor het handwerken 
in de vereniging kwam van het regieteam, 
bestaande uit Carla Wijers, Mary Fennema 
en Hedwig Hartmans. Zij ondersteunen en 
adviseren het Coördinatieteam de eerste 
twee jaar. Het Coördinatieteam heeft ideeën 
genoeg. Zo wil zij voor zichtbaarheid van de 
vereniging naar buiten contact zoeken met 
musea en met andere textielorganisaties. “We 

zijn ook vertegenwoordigd in STIDOC (zie het 
artikel op pagina 21, red.). Dit is een overkoe-
pelende organisatie van de grootste lande-
lijke textielverenigingen in Nederland. En van 
daaruit zijn we weer betrokken bij de organi-
satie van het Textielfestival in 2020.”
Over de toekomst heeft 
Marjolein een duidelijke 
opvatting: “Als je geen 
doelen stelt, haal je ze ook 
niet. Dus we hopen heel 
veel vrouwen ervan te 
doordringen dat we voor 
het behoud van de vereniging op een andere 
manier moeten gaan werken. Samenwerken 
vooral. We hebben een goed en enthousiast 
team, we gaan ervoor. Het opzetten van een 
netwerk is nieuw binnen onze vereniging, 
maar wij hebben er zin in!” ¶

handwerken is tex tielkunst!
Tekst: Anouska Kroon
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‘we zoeken 

contact met 

musea’



T ineke groeide op in een kleine familie. 
Ze vertelt: “Als meisje werd ik opgevoed in stil 
en dienstbaar zijn en niet opvallen. Ook op 
school werd dat gewaardeerd.” Al snel merkte 
de jonge Tineke dat jongens werden geprezen 
als ze iets hadden bereikt. Zij moest echter 
maar normaal doen en zich niets verbeel-
den. “Was er onmin, dat werd er bemiddeling 
van mij verwacht. Het geleerde observeren, 
was heel handig bij mijn banen in personeel 

en organisatie, als gemeentesecretaris en als 
laatste in mijn persoonlijke coachings- en 
adviespraktijk.” 
De openbaring kwam tijdens een opleiding 
waar Tineke een verhaal moest vertellen: 
“Mensen luisterden ademloos naar me en 
lachten om mijn grapjes. Het drong opeens 
tot me door: ‘Ik heb iets te vertellen.’ Ik heb 
moeten leren dat de kracht van vrouwen ook 
vanuit de zachtheid en vriendelijkheid kan 
komen. Je mag vanuit je vrouw-zijn handelen 
zonder mannelijk gedrag te kopiëren.” Vanuit 
haar overtuiging dat zij een rolmodel zou 
kunnen zijn, heeft zij de kracht van vrouwen 
gestimuleerd in alle bedrijven waar ze werkte. 
Bij Vrouwen van Nu ging zij verder met het 
stimuleren van vrouwen en een rolmodel zijn 
voor veel vrouwen die zich afvragen of ze iets 
wel kunnen. “Ik wil ze zeggen: ‘Iedereen heeft 
een talent.’ Soms heb je even een zetje nodig 
om je eigen talent te herkennen en er trots op 
te zijn.”

Mensen vooruithelpen
Margreet omschrijft zichzelf als een echte 
doener. Na haar vwo-opleiding ging ze 
werken in de financiële wereld. “Daar ont-
dekte ik dat ik het werken met mensen in 
hun context en de organisatie het meest 
interessant vind. Het werken in verande-
ringstrajecten in organisaties werd mijn rode 
draad. Hierin bracht ik mens en organisaties 
weer in een nieuwe setting waarin mensen 
vooruit kunnen.” Ook Margreet heeft binnen 
haar diverse werkomgevingen ervaren dat 
het creëren van mogelijkheden, het vinden of 
soms zijn van een rolmodel voor vrouwen van 

bedankt tineke en welkom margreet
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Zes jaar lang heeft Tineke Luijendijk haar functie van landelijk voorzitter van Vrouwen van Nu zeer 

toegewijd vervuld. Deze maand neemt Tineke afscheid. Haar opvolgster is Margreet Oostenbrink. 

Hoe kijken beiden aan tegen deze nieuwe stap in hun leven?



belang is. “Ik ben daarom ook actief geweest 
in meerdere vrouwennetwerken. Het is be-
langrijk om rolmodellen te kunnen vinden en 
mooi om een klankbord te zijn voor andere 
(jonge) vrouwen.”

Wat valt Margreet op aan Vrouwen van Nu? 
“Onze vereniging doet ertoe, zowel voor de 
individuele mens als voor de afdelingen en 
als geheel. Samen hebben we een krachtige 
stem. Vrouwen van Nu heeft sterke roots. De 
vrouwen die ik heb ontmoet, zijn warm en 
betrokken en ook kritisch. Het mag en moet 
ertoe doen. Ik vind de combinatie van lan-
delijk en decentraal een sterk punt van onze 
vereniging.” Tineke is het meest trots op het 
slechten van drempels tussen het landelijk 
bestuur en de provinciale besturen en afde-
lingsbesturen. “Het contact verloopt moei-
teloos en er zijn geen aarzelingen om iets te 
vragen. Ook ben ik trots op de inzet voor de 
economische zelfstandigheid bij Vrouwen van 
Nu wereldwijd in Wit-Rusland en Peru. En op 
de ingevoerde vernieuwingen, de flexibiliteit 
in bestuursvorm en de fusie met KVO.”

Betrokkenheid
Op de vraag aan Tineke wat zij Margreet 
graag wil meegeven, antwoordt ze kordaat: 
“Ik wil Margreet vragen om de betrokkenheid 
vast te houden en zich te richten op nieuwe 
en flexibele bestuursvormen. Maar bovenal, 
blijf jezelf en vorm een mooi duo met onze 
directeur Carla Wijers en vertegenwoordig 
met veel plezier Vrouwen van Nu, samen met 
het bestuur en het landelijk bureau.” In de 
tijd die Tineke nu ‘overheeft’, gaat ze meer 
aandacht geven aan haar man, kinderen en 
kleinkinderen, haar coupeuseopleiding, hun 
moestuin en Vrouwen van Nu. “Ik heb nu tijd 
om de eigen afdelingsactiviteiten naast de 
landelijke events te bezoeken . Ik kijk ernaar 
uit om iedereen weer tegen te komen. Zeker 
tot ziens dus!”
Margreet wil Tineke graag zeggen: “Ik geniet 

ervan hoe Tineke het voorzitterschap heeft 
ingevuld. Ik zie mijzelf over een jaar samen 
met haar ergens mijmeren op een terras. Dat 
we dan samen kijken naar dat eerste jaar en 
ook naar de nieuwe horizonnen. Ze lijkt mij 
een fijne mentor op afstand.” Tegen de leden 
wil ze zeggen: “Ik nodig iedereen uit om mee 
te kijken en te denken, met open vizier en 
open blik richting de mogelijkheden. Vrouwen 
van Nu doet ertoe, nu en in de toekomst.” ¶

bedankt tineke en welkom margreet
Tekst: Anouska Kroon
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Voor een miljoen vrouwen in India be-
taald werk creëren, dat was het doel van 
Maria van der Heijden en  Ellen Tacoma toen 
zij tien jaar geleden Women on Wings op-
richtten. Women on Wings selecteert  op het 
platteland van India bedrijven waar al vrou-
wen werken. Door kennis en deskundigheid 
op het gebied van marketing, management, 
organisatieontwikkeling en logistiek in te 
brengen, komt er ruimte voor groei en meer 
banen voor de vrouwen. Met hun inkomen 
doorbreken vrouwen de cirkel van armoede. 
Vrouwen investeren hun salaris direct in beter 
onderwijs en betere voeding voor hun kinde-
ren.
India telt 1,3 miljard inwoners, van wie 70 pro-
cent op het platteland woont. De mannen 
migreren naar de steden om er te werken. 
Maar werk op het platteland zorgt voor leef-
baarheid en welzijn van de gezinnen. Vrou-
wen, van wie 40 procent analfabeet is, doen 
het huishouden, zorgen voor de kinderen, 
werken op het land, melken een koe en zijn 
daarmee zelfvoorzienend. Ze hebben ruimte 
om zo’n vijf tot zes uur betaald werk te doen 
en zijn vaak lid van een coöperatie of aan-
gesloten bij een community.  Maria van der 
Heijden: “Wij werken niet rechtstreeks met 
de vrouwen zelf, maar met bedrijven die de 
banen creëren. Naast bedrijven in de tex-
tielindustrie werken we met bedrijven in de 
food- en agribusiness. Door bijvoorbeeld de 
melk beter te verkopen en te distribueren, 
is de melkprijs hoger en kunnen vrouwen in 
koeien investeren.” 

Sociale ondernemingen
Maria vertelt verder: “Wij brengen vanuit 
Nederland kennis en kunde in, waardoor er 
een beter businessplan komt. Experts op het 
gebied van ondernemerschap en manage-
ment gaan belangeloos een bepaalde periode 
naar de bedrijven in India. Ze leren hen onder 
andere marktgericht te werken en betere 
afzetkanalen te zoeken. Kennis en kunde op 
allerlei gebied dragen bij aan het versterken 
van de organisatie, waardoor die kan groeien. 
Betere investeringsplannen vloeien daaruit 
voort. Het is de kunst sociale ondernemingen 
te selecteren, bedrijven waarbij het al in het 
DNA zit om te ondernemen met het doel de 
winst – betaald werk en inkomen – bij vrou-
wen te leggen.”
“India staat bekend om haar microkredieten”, 
zegt Maria. “Maar geld is slechts ten dele de 
oplossing. Niet iedereen kan van geld méér 
geld maken. Niet iedereen is ondernemer. 
Waarom we dit doen met westerse kennis? 
De Indiërs kennen de lokale markt. Ze zijn 
meesters in flexibiliteit, leven bij de dag. Sa-
menwerken met Nederlanders voegt iets 
anders toe. Wij zijn super in vooruitdenken, 
plannen en organiseren.”

Vooruitdenken
“De belangrijkste lessen van tien jaar Women 
on Wings delen we in september met alle 
mensen die bijgedragen hebben aan het 
succes. Eén van die lessen is dat je tijdig moet 
nadenken over de volgende fase van de orga-
nisatie. We hebben in april 2016 het manage-
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Heijden, samen met Ellen Tacoma oprichtster van deze organisatie.



ment overgedragen aan het team in India, 
met twee Nederlanders en vijftien Indiërs.  
Vanuit Nederland werken we met zestig ex-
perts en een klein ondersteunend team voor 
werving en selectie van experts, relatiema-
nagement met bedrijven en met een financi-
eel expert. In India werken we nu samen met 
dertig bedrijven; één daarvan levert inmiddels 
aan Ikea, daar zijn we supertrots op.” 
Een miljoen vrouwen aan het werk krijgen. 
“Het was een stevige belofte”, erkent Maria. 
“Maar het is belangrijk om ambitieus te zijn. 
Je kunt zelf iets bedenken en creëren.  Toen 
Ellen en ik onze doelstelling uitspraken, dacht 
iedereen: die zijn gek. Maar als je zelf gelooft 
in je missie, krijg je veel voor elkaar. Het is be-
langrijk om vol te houden. Natuurlijk is er te-
genslag, lukken zaken niet en af en toe denk je: 
waar ben ik mee bezig?  Volhouden en omgaan 
met tegenslagen, dat is de kunst. Je moet vol-
hardend zijn en blijven trekken en sleuren.” 

Flexibel zijn
Sinds vorig jaar is Maria directeur van MVO 
(Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men) Nederland. Ook in die functie draait het 
om bedrijven. “Bij Women on Wings heb ik 
geleerd in een andere cultuur te werken en 
volgens andere normen en waarden. Ik heb 
er geleerd flexibel te zijn, iets wat we in Ne-
derland meer mogen doen. Ik ben afgestapt 
van rapporten schrijven. En bij MVO Neder-
land is het belangrijk dat ondernemerschap 
de toon zet.”  Waar Maria voorheen per jaar 
meermaals naar India reisde voor Women on 
Wings, doet ze dat nu nog slechts een paar 
keer. “Ellen en ik hebben de dagelijkse ope-
ratie overgedragen aan het team in India, we 
zitten nog wel in het bestuur. Ons hart blijft 
verbonden met Women on Wings en de vrou-
wen in India.” ¶

women on Wings
Tekst: Desi Dingemans
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Op alle straathoeken kom je ze tegen met alles wat er 
maar te verkopen valt. Sjaals, kettinkjes, flesjes water, hout-
snijwerk, paraplu’s bij twee druppels regen, selfiesticks. Rome 
is prachtig en puilt uit van de toeristen van over heel de we-
reld. Allemaal potentiële klanten voor de handige verkopers, 
die jou er als toerist zo uitpikken. De Afrikaanse mannen, 
lang en in kleurige gewaden, zijn geraffineerd en soms zelfs 
brutaal. No, zeg ik noodgedwongen kortaf tegen zo’n man als 
hij een zilverkleurige armband laat zien. Ik ben in Rome met 
mijn vriendin en samen staan we in het heerlijke zonnetje 
een ijsje te eten. Het is genieten in Rome. “Madam, I’m from 
Africa”, zegt de jongeman met de armband en glimlacht pal 
voor mijn neus een hagelwitte rij tanden bloot. “You give me 
money for Africa?” 
Rome heeft veel gezichten. Het is een stad vol tegenstellin-
gen. Een metropool waar door de terreurdreiging legervoer-
tuigen en soldaten met mitrailleurs het straatbeeld kleuren. 
Hedendaagse gladiatoren, klaar voor de strijd. De oude stad, 
tjokvol geschiedenis met het Colosseum en Forum Roma-
num, waar rust heerst maar waar op de achtergrond loeiende 
sirenes en druk stadsverkeer voor het schrille contrast zorgen. 
De van nature vurige macho-Italianen in snelle auto’s worden 
inmiddels opzij gedrukt door claxonnerende jonge vrouwen 
in mini-autootjes. Wat zijn ze fel. We wandelen door de lange 
gangen naar de Sixtijnse Kapel, waar de suppoost ons maant 
om door te lopen. Je kijkt je ogen uit. Silenzio. Geen foto’s. 
Het is al goud wat er blinkt in de Sint Pieter en Vaticaanstad, 
terwijl in de straten bedelaars smeken om een aalmoes. Toe-
risten van over de hele wereld, die onverstoord over de benen 
stappen van een dakloze die op de stoep zijn slaapplek heeft.  

Het gladde marmer van de schoonheid 
steekt af tegen de ruwe kasseien van de 
straat. De patriciërs tegenover de prole-
ten. Er is nog niet zoveel verschil tussen 
80 jaar voor Christus en 2017.

rome
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boekenwijzer

Oomen stroomt over 
Francine Oomen
Francine Oomen stort zich op een heel nieuw 
thema, namelijk de overgang. De aanleiding 
is heel persoonlijk: ze voelde zich op 52-jarige 
leeftijd doodongelukkig, functioneerde niet 
meer normaal en het schrijven lukte ook niet 
meer. Toen ze ontdekte dat ‘gewoon’ de over-
gang de oorzaak was van alle ellende, begon 
ze een zoektocht naar hoe de overgang 
verloopt en of er een remedie tegen is. Dit 
beschrijft ze op hilarische wijze aan de hand 
van tekeningen, plaatjes, foto’s en rake tek-
sten. Je leest het in een paar uurtjes uit, maar 
de tekeningen zijn zo leuk dat het de moeite 
waard is om het boek vaker door te bladeren. 
En ongemerkt krijg je toch heel wat prakti-
sche informatie aan de hand van de lijstjes en 
herkenbare tekeningen. ¶

Nijgh & Van Ditmar
€ 24,99

Heleen Boussard

boeken direct bestellen 
Bestel je boeken via www.youbedo.com en steun zonder 
extra kosten ons project Vrouwen van Nu voor vrouwen in 
Peru. Zoek dit op onder ‘goede doelen’.

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.
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Jane Austen, 
onder vier ogen
Anke Werker
De Engelse schrijfster Jane 
Austen werd pas echt bekend 
na haar dood. In het boek 
Jane Austen, onder vier ogen be-
schrijft Austen-kenner Anke 
Werker op boeiende wijze 
het leven van Jane en haar 
zus Cassandra. Het boek, een 
mengeling van feit en fictie, 
is gebaseerd op het dagboek 
van de schrijfster en de over-
wegingen van Cassandra. Als 
je net als ik op televisie tel-
kens weer smult van de films 
en series die gemaakt zijn 
van Austens boeken Sense and 
sensibility en Pride and 
prejudice, dan is dit een aanra-
der. Je leest over het schrijf-
proces met mister Darcy, Ma-
rianne en de roekeloze mister 
Willoughby, en de strijd van 
Jane om erkend te worden 
als schrijfster. Een portret van 
twee zussen in het Engeland 
van eind 1700. Prachtig! ¶

Uitgeverij Ambo|Anthos
€ 19,99

Desi Dingemans

Ik ben Eleanor Oliphant
Gail Honeyman
Eleanor gaat ’s morgens naar 
haar werk, eet elke avond 
pasta met pesto en drinkt elk 
weekend veel wodka. Elke 
woensdagavond belt ze met 
haar moeder. Een heel over-
zichtelijk leven, maar ook heel 
eenzaam. Eleanor is sociaal 
niet altijd even handig en heeft 
bijzondere uitspraken. Haar 
collega Raymond verandert 
haar leven. Hij blijkt een echte 
vriend, eentje die staat voor 
onvoorwaardelijke vriend-
schap. Schrijfster Gail Honey-
man heeft dit boek in een heel 
vlotte stijl geschreven. De 400 
pagina’s lezen gemakkelijk 
weg. Ik moest regelmatig la-
chen om de onhandigheid van 
Eleanor en haar uitspraken, 
hoewel je ook de treurigheid 
van haar leven voelt. Dat niets 
is wat het lijkt, komt in dit 
boek goed naar voren. Ik ga 
verder niets verklappen, maar 
ik vind het een bijzonder boek 
en een aanrader! ¶

Uitgeverij De Bezige Bij
€ 19,99

Anouska Kroon

Je ziet mij nooit meer terug
Sonja Barend
Via ogenschijnlijk simpele 
beschrijvingen vertelt Sonja 
Barend over haar leven, de 
eerste jaren bij haar grootou-
ders en later bij haar broers, 
moeder en stiefvader. Toch 
merk je gaandeweg dat de 
kleine gebeurtenissen niet 
oppervlakkig zijn, nee, Sonja 
weet juist met messcherpe 
observaties de sfeer, haar 
terugkerende gevecht tegen 
kanker, het geluk met haar 
grote liefde, haar televisiecar-
rière en vooral: de grote vraag 
wat er gebeurd is met haar 
Joodse vader in de oorlog, te 
schetsen. Steeds probeert zij 
haar moeder, van wie ze veel 
van houdt maar vaak ook 
hoorndol wordt, ertoe over te 
halen dát verhaal te vertellen, 
maar het blijft omfloerst met 
grote geheimen. In het boek 
verzucht Sonja Barend dan 
ook: “Waarom durfde ik aan 
iedereen vragen te stellen en 
aan haar niet?” ¶

Uitgeverij De Bezige Bij 
€ 19,99

Netty Hubbers

Het ruisen van de zee
Catherina IJzelenberg
Het hoofdonderwerp van dit 
boek, de Watersnoodramp in 
Zeeland in 1953, hangt als een 
loodzware wolk boven het 
verhaal en komt toch maar in 
een paar minieme beschrij-
vingen naar voren. Via sober 
en rustig taalgebruik schetst 
de schrijfster het verstikkende 
gezinsdrama van Anton, die 
als vijfjarige zijn vader door de 
ramp verliest. Ingeklemd tus-
sen een moeder van wie hij 
veel houdt, maar die de rouw 
nooit meer te boven komt, en 
de gereformeerde kerk die het 
met geboden en verboden 
alleen nog maar erger maakt, 
probeert Anton zich los te 
maken en zijn eigen keuzes 
te maken. Zijn angst om weer 
verlaten te worden wordt 
enkele keren bewaarheid, 
maar uiteindelijk kan hij als 
61-jarige man zeggen dat hij 
zichzelf gevonden heeft. ¶

Uitgeverij Ambo|Anthos
€ 19,99 

Netty Hubbers

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



In 2016 is de uitvoering 
van het meerjarenbeleidsplan 
voor de periode 2015-2018 
met de titel: Wie samen reist 
komt ver, gecontinueerd.
Ook in het jaar 2016 is er hard 
gewerkt aan de professionali-
sering en het toekomstbe-
stendig maken van de admi-
nistratieve processen binnen 
de vereniging. Er zijn diverse 
verbeteringen doorgevoerd in 
het programma voor de le-
denadministratie om het pro-
gramma te optimaliseren. De 
centrale contributie-inning is 
dit jaar uitgevoerd in de pro-
vincies Flevoland en Utrecht. 
Het gebruik van hedendaagse 
systemen en werkwijzen 
moet leiden tot een vereni-
ging die klaar is voor de toe-
komst en groei. 

Er zijn in 2016 diverse work-
shops aangeboden via het 
Vrouwen van Nu College. Ook 
tijdens de Vrouwen van Nu 
Beurs konden de leden diverse 
workshops volgen en daarna 
genieten van het cabaretpro-
gramma Groene Vingers.

In 2016 is de samenwerking 
gecontinueerd met de Rabo-
bank Foundation. Vrouwen 
van Nu spant zich de komen-
de jaren in om 50.000 euro te 
werven voor plattelandsvrou-
wen in de hooglanden van 
Peru die op of onder de ar-
moedegrens leven. Vrouwen 

van Nu-afdelingen hebben 
weer diverse projecten geor-
ganiseerd om geld op te halen 
voor dit goede doel. Dit heeft 
in 2016 geleid tot een afdracht 
aan de Rabobank Foundation 
van € 4.000,-.

In 2016 is het project Hand-
werken 7.0 (waarbij traditio-
nele handwerktechnieken in 
een nieuw jasje aan jongere 
handwerksters worden over-
gedragen) verder uitgevoerd 
en afgerond. Hiervoor hebben 
we in 2015 al subsidie van het 
Fonds voor Cultuurparticipa-
tie gekregen (€ 22.000) en na 
afronding een subsidie van  
€ 6.500 van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds.
De baten van 2016 zijn lager 
dan de baten van 2015 door 
een afname van het totale le-
denaantal. Naar verwachting 
zet deze trend ook in 2017 
door, mede gezien het feit dat 
in 2016 23 afdelingen zijn op-
geheven. De advertentie-op-
brengsten in 2016 zijn hoger 
dan in 2015.

De werkelijke totale kosten 
zijn bijna € 80.000 lager dan 
de begrote kosten. Dit wordt 
voor een groot deel veroor-
zaakt doordat:
•  We in 2016 een aantal 

maanden geen salariskosten  
hebben gehad voor de com-
municatiemedewerker en 
projectmedewerker  

(ca. € 22.000) en daardoor 
ook minder pensioenpremie 
hebben betaald (€ 5.000).

•  Bijna € 5.000 minder aan 
advieskosten is uitgegeven.

•  De drukkosten van het le-
denblad wederom lager zijn 
uitgevallen (€ 16.000,-).  
Mede doordat er steeds 
minder ledenbladen gedrukt 
worden door het afnemende 
ledenaantal.

•  De trainingen voor provin-
ciale bestuurders en service-
teams niet door zijn gegaan 
(€ 6.900)

•  De Vrouwen van Nu-colle-
ges minder kosten met zich 
hebben meegebracht  
(ca. € 3.000)

•  Kosten voor onderhoud van 
de leden- en financiële  
Administratie zijn lager dan 
begroot (ca. € 5.300).

•  Er geen toolkits zijn ontwik-
keld en de representatiekos-
ten lager zijn geweest (ruim 
€ 6.000).

Organisatie
Het landelijk bestuur telt vijf  
leden. Het beleid wordt, zo-
veel mogelijk in samenspraak 
met provinciale besturen, 
door het landelijk bestuur 
vastgesteld. De ontwikkeling  
en uitvoering van het beleid 
ligt bij het landelijk kantoor. 
Het landelijk bestuur had 
tweemaal een bijeenkomst 
met de ledenraad. In de le-
denraad in juni legde het 

landelijk bestuur verantwoor-
ding af over het jaar 2015. In 
de ledenraad van november 
werd het Jaarplan 2017 met 
de bijbehorende begroting 
vastgesteld.

In totaal waren in 2016 8 be-
roepskrachten actief, van wie 
7 op de loonlijst stonden van 
Vrouwen van Nu en één me-
dewerker als (tijdelijke) pro-
jectleider werkzaam was. Er is 
in 2016 1 stagiaire communi-
catie werkzaam geweest voor 
2,5 maand. Gemiddeld kon de 
vereniging in 2016 beschik-
ken over 5,4 formatieplaatsen 
(gebaseerd op een fte van 36 
uur). 

Toelichting resultaat
De onttrekking aan de be-
stemmingsreserve is lager dan 
begroot: er is een toevoeging 
van € 13.478 in plaats van een 
begrote onttrekking van  
€ 31.330. Voor zowel het jubi-
leum als onderhoud van het 
pand wordt jaarlijks € 10.000 
aan de reservering toege-
voegd. In 2016 is € 5.000 ont-
trokken aan de reservering 
voor trainingsactiviteiten. 

14 – plussen en minnen
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Activa 31/12/2016 31/12/2015 Passiva 31/12/2016 31/12/2015

€ € € € € €

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN
Pand 460.000 470.000 Algemene reserve  478.347  478.347 

Herwaarderingsreserve gebouw  460.000  470.000 

Bestemmingsreserve  141.215  127.737 

Voorraad goederen 3.445 4.650  1.079.562  1.076.084 

Te vorderen en vooruitbetaalde 
posten 37.775 42.337

41.220 46.987 KORTLOPENDE SCHULDEN
Te betalen en vooruit ontvangen
posten

    
 123.540  148.933 

LIQUIDE MIDDELEN
Geldmiddelen 701.882 708.030

1.203.102 1.225.017  1.203.102  1.225.017 

Baten Begroting 
2016

Werkelijk 
2016

Werkelijk 
2015

Lasten Begroting 
2016

Werkelijk 
2016

Werkelijk 
2015

€ € € € € €

Contributies 751.820  730.183  744.198 Algemene kosten

Bestuur 16.900 14.339 16.166

Advertenties 
Vrouwen van Nu magazine 30.000  28.361  21.221 

Personeel 423.800 392.627 421.279

Huisvesting 18.500 23.197 13.833

Organisatie, inclusief  
automatisering 61.700 56.597 60.776

520.900 486.760 512.054

Subsidies

Pr. Bernhardfonds tbv H 7.0* 0  6.500  22.000 Activiteiten

Verenigingsactiviteiten 37.500 36.773 87.221

Diversen Ontwikkeling en innovatie 13.000 8.804 8.746

Interest 10.000  2.923  7.616 Ledenblad 201.700 182.545 192.065

Diverse baten 5.000  5.427-  1.373- Ledenadministratie 9.000 3.659 6.205

15.000  2.504-  6.243 Ledenpas 8.000 8.476 7.996

Werving, pr/Publiciteit/ 
Profilering 21.500 14.366 19.653

* in 2015 van Fonds Interne communicatie 1.000 800 0

Cultuurparticipatie Bijeenkomsten/trainingen 6.900 0 8.221

Landelijke CIE’s/Werkgroepen 3.500 3.722 2.506

Bijeenkomsten/kaderdagen/
werkgroepen 5.150 3.157 2.560

307.250 262.302 335.173

Exploitatiesaldo -31.330 13.478 -53.565

796.820 762.540 793.662 796.820 762.540 793.662

balans per 31 december 2016

Staat van baten en lasten over 2016
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A.  Verklaring over het in 
het rapport opgenomen 
verkort financieel ver-
slag 2016

Ons oordeel
Wij hebben gecontroleerd of 
het in dit rapport opgenomen 
verkort financieel verslag van 
het Landelijk Bureau van de 
NBvP, Vrouwen van Nu te 
Den Haag (verder: Landelijk 
Bureau) over 2016 op de juiste 
wijze is ontleend aan het door 
ons gecontroleerde financieel  
verslag van het Landelijk 
Bureau. Bij dat financieel ver-
slag hebben wij op 8 maart 
2017 een goedkeurende con-
troleverklaring verstrekt.  
Voor de integrale tekst van 
onze controleverklaring ver-
wijzen wij naar het financieel 
verslag.

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

Naar ons oordeel is het ver-
kort financieel verslag in alle 
van materieel belang zijnde 
opzichten consistent met het 
gecontroleerde financieel ver-
slag van het Landelijk Bureau 
en in overeenstemming met 
de grondslagen van het ge-
controleerde financieel ver-
slag van het Landelijk Bureau.

Het verkort financieel verslag 
bestaat uit:
1.  de balans per 31 december 

2016;
2.  de staat van baten en 

lasten over 2016.

Toelichting
Wij vestigen er de aandacht 
op dat voor het inzicht dat 
vereist is voor een verant-
woorde oordeelsvorming om-

trent de financiële positie en  
de resultaten van het Lande- 
lijk Bureau en voor een toe-
reikend inzicht in de reik-
wijdte van onze controle van 
het verkort financieel verslag 
dient te worden gelezen in 
samenhang met het volledige 
financieel verslag, waaraan 
deze is ontleend, alsmede 
met de door ons daarbij op 8 
maart 2017 verstrekte goed-
keurende controleverklaring. 
Deze toelichting doet geen 
afbreuk aan ons oordeel.

Eveneens zonder afbreuk te 
doen aan ons oordeel vesti-
gen wij de aandacht op het 
volgende. Wij hebben de op-
dracht gekregen om de finan-
ciële verantwoording van het 
Landelijk Bureau te contro-

leren. Het financieel verslag 
over 2016 is een weergave van 
het vermogen en het resul-
taat van het Landelijk Bureau. 
Het Landelijk Bureau is een 
onderdeel van de gehele ver-
eniging NBvP, Vrouwen van 
Nu en is geen zelfstandige 
juridische vereniging. Daar 
onze opdracht de controle 
van het financieel verslag van 
het Landelijk Bureau en niet 
de statutaire controle van de 
vereniging NBvP, Vrouwen 
van Nu beslaat, hebben wij, 
voor zover dat voor onze op-
dracht niet noodzakelijk was, 
geen onderzoek gedaan naar 
het vermogen en het resul-
taat van de totale vereniging 
NBvP, Vrouwen van Nu. Wij 
geven derhalve geen oordeel 
omtrent het totale vermogen 

Contributie 2018 
€ 51,50

De vermogens/reser-
ves van de provinciale afdelin-
gen bedroegen per 31 decem-
ber 2015: € 663.708

Het totaal aan vermogens/
reserves van de plaatselijke 
afdelingen bedroeg per 31  
december 2015: € 3.216.528. ¶

begroting 2017
Baten 2017 Lasten 2017

€ € € €

Contributies 720.000 Algemene kosten

Organisatie

Overige baten Bestuur  16.900 

Advertenties magazine 30.000 Personeel  410.500 

Huisvesting  28.500 

Kantoor  37.400 

Automatisering  25.000 

 518.300 

Diversen Activiteiten

Interest 7.500 Verenigingsactiviteiten  34.500 

Diverse baten 5.000 Ontwikkeling en innovatie  20.000 

12.500 Leden (administratie en pas)  21.000 

Vrouwen van Nu-magazine  201.700 

Deskundigheid bevordering  800 

Werving/pr/publ./Profilering  19.000 

Interne communicatie  1.000 

Trainingen  6.900 

Exploitatiesaldo 68.000 Landelijke cie/werkgr.  3.000 

Bijeenkomst. werkgr.  4.300 

 312.200 

830.500  830.500 



en resultaat van de vereniging 
NBvP, Vrouwen van Nu.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uit-
gevoerd volgens het Neder-
lands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestan-
daarden vallen. Onze verant-
woordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de 
sectie ‘Onze verantwoorde-
lijkheden voor de controle van 
het verkort financieel verslag’.

Wij zijn onafhankelijk van het 
Landelijk Bureau zoals ver-
eist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons 
verkregen controle-informa-
tie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel.

B.  Verklaring over de in 
het rapport opgenomen 
andere informatie

Naast het verkort financieel 
verslag en onze controlever-
klaring daarbij, omvat het 
rapport andere informatie, die 
bestaat uit:
•  het inhoudelijk verslag; en
•  de begroting 2017.

Op grond van onderstaande 
werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere infor-
matie met het financieel ver-
slag verenigbaar is en geen 
materiële afwijkingen bevat. 
Wij hebben de andere infor-
matie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of an-
derszins, overwogen of de 
andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. Met onze 
werkzaamheden hebben wij 
voldaan aan de vereisten in 
de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diep-
gang als onze controlewerk-
zaamheden bij het financieel 
verslag. Het bestuur is verant-
woordelijk voor het opstellen 
van de andere informatie.

C.  Beschrijving van verant-
woordelijkheden met 
betrekking tot het ver-
kort financieel verslag

Verantwoordelijkheden van het 
bestuur voor het verkort finan-
cieel verslag
Het bestuur is verantwoor-
delijk voor het opmaken en 
getrouw weergeven van het 
verkort financieel verslag, dat 
is ontleend aan het gecon-
troleerde financieel verslag 
in overeenstemming met de 
grondslagen. In dit kader is 
het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het 
opmaken van het verkort 
financieel verslag mogelijk te 
maken zonder afwijkingen  
van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van het ver-
kort financieel verslag moet 
het bestuur afwegen of de 
onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in con-
tinuïteit voort te zetten. Op 
grond van genoemd verslag-
gevingsstelsel moet het be-
stuur het verkort financieel 
verslag opmaken op basis 
van de continuïteitsveron-
derstelling, tenzij het bestuur 

het voornemen heeft om de 
vereniging te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëin-
digen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief 
is. Het bestuur moet gebeur-
tenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de on-
derneming haar bedrijfsac-
tiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in het 
verkort financieel verslag. 

Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van het verkort 
financieel verslag
Onze verantwoordelijkheid 
is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controle-
opdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte con-
trole-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven 
oordeel. Onze controle is uit-
gevoerd met een hoge mate 
maar geen absolute mate van 
zekerheid waardoor het mo-
gelijk is dat wij tijdens onze 
controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan  
als gevolg van fraude of fou-
ten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonder-
lijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economi-
sche beslissingen die gebrui-
kers op basis van het verkort 
financieel verslag nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamhe-
den en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwij-
kingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accoun-
tantscontrole professioneel 
kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in 

overeenstemming met de Ne-
derlandse controlestandaar-
den, ethische voorschriften en 
de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder 
andere uit:
•  het identificeren en inschat-

ten van de risico’s dat het 
verkort financieel verslag 
afwijkingen van materieel  
belang bevat als gevolg 
van fouten of fraude, het 
in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ont-
dekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake 
zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transac-
ties vast te leggen, het op-
zettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken 
van de interne beheersing;

•  het verkrijgen van inzicht in 
de interne beheersing die 
relevant is voor de controle 
met als doel controlewerk-
zaamheden te selecteren die 
passend zijn in de omstan-
digheden. Deze werkzaam-
heden hebben niet als doel 
om een oordeel uit te spre-
ken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van 
de vereniging;

•  het evalueren van de ge-
schiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het eva-
lueren van de redelijkheid 
van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen 
die daarover in het verkort 
financieel verslag staan;

•  het vaststellen dat de door 
het bestuur gehanteerde 
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Lees je het magazine? 
64,5 procent van de ondervraagden 
leest  het magazine altijd. 

Geef je het magazine 
weleens door aan 
anderen? 

Slechts 22,5 procent van de 
ondervraagden geeft het 
magazine door aan anderen. 

Top 3 onderwerpen 

1. Activiteitenagenda provincies 2. Nieuws uit provincies  3. Artikelen 

 

1,8% 

6,6% 

9,3% 

17,8% 

64,5% 

Nooit

Soms

Wisselend

Meestal

Altijd

62,1% 

48,6% 

37,4% 

28,9% 

66,3% 

54,6% 

80,7% 
77,0% 

7,8% 

Column van de voorzitter Column van de directeur Column van Desi

Ledenvoordelen Artikelen Boekrecensies

Activiteitenagenda provincies Nieuws uit de provincies Anders

 

 

 

Wat lees je graag in het magazine? 

  

22,5% 

77,5% 

ja nee

Lees je het magazine? 
64,5 procent van de ondervraagden 
leest  het magazine altijd. 

Geef je het magazine 
weleens door aan 
anderen? 

Slechts 22,5 procent van de 
ondervraagden geeft het 
magazine door aan anderen. 

Top 3 onderwerpen 

1. Activiteitenagenda provincies 2. Nieuws uit provincies  3. Artikelen 

 

18 – plussen en minnen

1,8% 

6,6% 

9,3% 

17,8% 

64,5% 

Nooit

Soms

Wisselend

Meestal

Altijd

62,1% 

48,6% 

37,4% 

28,9% 

66,3% 

54,6% 

80,7% 
77,0% 

7,8% 

Column van de voorzitter Column van de directeur Column van Desi

Ledenvoordelen Artikelen Boekrecensies

Activiteitenagenda provincies Nieuws uit de provincies Anders

 

 

 

Wat lees je graag in het magazine? 

  

22,5% 

77,5% 

ja nee

Lees je het magazine? 
64,5 procent van de ondervraagden 
leest  het magazine altijd. 

Geef je het magazine 
weleens door aan 
anderen? 

Slechts 22,5 procent van de 
ondervraagden geeft het 
magazine door aan anderen. 

Top 3 onderwerpen 

1. Activiteitenagenda provincies 2. Nieuws uit provincies  3. Artikelen 

 
85,5% 

14,6% 

Ja nee

 

 

 

 

Vind je de website 
gebruiksvriendelijk? 

85,5 procent van de 
ondervraagden vindt de 
website gebruiksvriendelijk. 

Bezoek je de Vrouwen van Nu-website? 

21,9 procent van de ondervraagden bezoekt 
de Vrouwen van Nu-website wekelijks. 

17,4% 

20,5% 

25,6% 

14,6% 

21,9% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Zelden/nooit

Minder vaak

1-2 keer per kwartaal

2-3 keer per maand

Wekelijks

Zelden/nooit Minder vaak 1-2 keer per kwartaal 2-3 keer per maand Wekelijks

continuïteitsveronderstel-
ling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkre-
gen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurte-
nissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de 
vereniging haar bedrijfsac-
tiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij conclu-
deren dat er een onzeker-

heid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controle-
verklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde 
toelichtingen in het verkort 
financieel verslag. Als de 
toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze ver-
klaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat een 
vereniging haar continuïteit 
niet langer kan handhaven;

•  het evalueren van de presen-
tatie, structuur en in-houd 
van het verkort financieel 
verslag en de daarin opgeno-
men toelichtingen; en

•  het evalueren of het ver-
kort financieel verslag een 
getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties 
en gebeurtenissen.

Rotterdam, 8 maart 2017

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. F. Lagendijk RA

resultaten ledenenquête
Lees je het magazine?

Geef je het magazine weleens 
door aan anderen?

64,5 procent van de ondervraagden leest 
het magazine altijd.

Top 3 onderwerpen:
1. Activiteitenagenda provincies
2. Nieuws uit provincies
3. Artikelen

Bezoek je de Vrouwen van Nu-website?

Vind je de website 
gebruiksvriendelijk?

21,9 procent van de ondervraagden bezoekt de Vrouwen van Nu-website 
wekelijks.

85,5 procent van de 
ondervraagden vindt 
de website gebruiks-
vriendelijk.

Slechts 22,5 procent 
van de ondervraagden 
geeft het magazine 
door aan anderen

Wat lees je graag in het magazine?

Vervolg van pagina 5



Waar traditie en kunst elkaar 
vinden, ontstaat vaak iets bijzonders. Zo ook 
in het project van kunstgenootschap Het 
Wilde Oog. Al zeventien jaar zijn zij geïnteres-
seerd in klederdracht. Deze keer gingen ze in 
de traditie van kunstenaar Joseph Beuys aan 
de slag met een in het oog springend onder-
deel van klederdracht: de kraplap. Dat is een 
met stijfsel en lak stevig en glad gemaakte 
kap over schouders, borst en rug. Door de 
kleuren en patronen toont de draagster bij-
voorbeeld in welke fase van de rouw zij is. Som-
mige exemplaren zijn al eeuwen in de familie.
Het Wilde Oog bestaat uit Inge van Run en 
Hans Lemmerman, beiden docent aan hoge-
school ArtEZ in Arnhem. Door hun belang-
stelling voor klederdracht kregen zij een band 
met drie Spakenburgse vrouwen die nog 
dagelijks in klederdracht lopen. Deze ‘diva’s’ 
dragen vol trots de traditionele kleding en 
laten daarbij zien dat ze horen bij een ge-
meenschap. Ze zijn onderdeel van een geheel 
en ontlenen daar hun identiteit aan. De kle-
ding legt een verbinding met de geschiede-
nis, dat kun je van de wegwerpmode van de 
grote kledingketens van nu niet meer zeggen. 
Het Wilde Oog fotografeert de drie vrouwen 
al jaren in een onverwachte omgeving, zoals 
op stations, in lege fabriekshallen of op een 
dancefestival. Dat levert foto’s op die van een 
vreemde, verstilde schoonheid zijn. 
De acht deelnemende kunstenaars zijn Keiko 
Sato, Rob Scholte, Lucy Sarneel, Couzijn van 
Leeuwen, Maison the Faux, Marianne van 
Heeswijk, Ted Noten en Maria Roosen. Zij 
werkten, net als studenten van de ArtEZ, met 
veel plezier mee aan het verzoek om met 

‘sommige 

kraplappen 

zijn al 

eeuwen in 

de familie’

een verbintenis 
tussen twee bronnen

Tekst: Netty Hubbers
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Acht kunstenaars werden gevraagd hun visie op de kraplap te geven, maar dan in de geest 

van de Duitse kunstenaar Joseph Beuys. 

de kraplappen te werken. De kunstwerken 
waren te zien bij galerie Marzee in Nijmegen. 
Bij iedereen werd de kraplap een uiting van 
een gevoel. Mocht het al een keurslijf zijn, 
dan wel eentje met een communicatie naar 
de buitenwereld. Zo gebruikte Marianne van 
Heeswijk de stof die traditioneel gebruikt 
wordt in Spakenburg als de rouw voorbij is:  
zij bevestigde er veel poppenarmpjes op die 
jubelend naar boven reiken. 
Keiko Sato maakte van lieve lila bloemetjes-
stof een luchtig opbollend ‘reddingsvest’ (ten-
minste, zo zag ik het..) waarmee symbolisch 
het participeren in de maatschappij, zoals 
Beuys erover dacht, uitgebeeld wordt. 
Nu wordt de link gelegd naar Joseph Beuys. 
Deze kunstenaar (1921-1986) met ‘ogen vol 
vuur’ was een politiek activist en hield van 
het vakmanschap van werklieden. Hij hoopte 
op een wereld vol collectieve idealen en vond 
dat ieder mens verantwoordelijk is voor de 
samenleving waarin hij leeft. Veel werken van 
deze welbespraakte kunstenaar zijn te vinden 
in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.  ¶

Het Wilde Oog/
Wout Nooitgedagt



We hadden weer heel wat te vieren vorige 
maand. Onze vrijheid natuurlijk op 5 mei, en 
later werden alle moeders weer eens goed in 
het zonnetje gezet op Moederdag. Ook ikzelf 
mocht op zondagochtend lekker lang in bed 
blijven en kreeg een waar kunstwerk aan-
geboden – nog nat van de vingerverf – door 
mijn prachtige dochter van drie jaar. Samen 
met haar hoop ik nog héél lang Moederdag te 
vieren. Want zo vanzelfsprekend is dat niet, 
blijkt wel als je iets verder over de grens kijkt. 
Anno 2017 overlijden per dag 830 vrouwen in 
ontwikkelingslanden aan complicaties tijdens 
de zwangerschap of net na de bevalling. Een immens aantal: 830 vrouwen 
per dag die hun kind niet kunnen zien opgroeien. 830 vrouwen die gered kun-
nen worden door relatief eenvoudige medische zorg. En dan nu het goede 
nieuws: het zijn er de helft minder dan 27 jaar geleden. Uit cijfers van de We-
reldgezondheidsorganisatie WHO blijkt dat moedersterfte wereldwijd tussen 
1990 en 2015 daalde met 44 procent. Ook in eigen land was de moedersterfte 
17 jaar geleden overigens nog een stuk hoger. Overleden in 2000 nog 14 op 
de 100.000 vrouwen in Nederland tijdens hun bevalling, nu is dat gezakt naar 
8. In ontwikkelingslanden is dat aantal een stuk hoger: daar overlijden nog 
steeds 239 op de 100.000 vrouwen. Dat komt voornamelijk door slechte me-
dische zorg, ondervoeding en ziektes. 
De Verenigde Naties zetten zich in het kader van de Duurzame Ontwikke-
lingsdoelen nu ervoor in om dat aantal tot 2030 terug te brengen naar 70 op 
de 100.000 vrouwen. Dat doen ze omdat ze vinden dat dat nodig is, maar 
ook omdat ze hebben gezien dat het kan: samen zijn we in staat om de moe-
dersterfte met bijna de helft te verminderen. 
Hetzelfde bemoedigende nieuws is te melden over kindersterfte. Ook die 
is sinds 1990 wereldwijd gehalveerd: stierven in toen nog 90 van de 1000 
kinderen voor hun 5e verjaardag, in 2015 waren dat er 43 per 1000. Dit komt 
door vaccinaties, betere toegang tot medische zorg en schoon drinkwater en 
minder honger en armoede. Jonge kinderen in ontwikkelingslanden zijn dus 
te redden, net als hun moeders. Dat hebben we tot nu toe wel bewezen. La-
ten we dan nu ook gaan voor alle moeders en kinderen wereldwijd.

Meer lezen over de wereldwijde vooruitgang die we samen hebben geboekt 
of je aanmelden voor onze nieuwsbrief? Kijk op www.worldsbestnews.nl. ¶

Marianne Lamers

lang leve de 
moeders 
wereldwijd!

Save  
the date
2 oktober 
Symposium Vrouwen Vluchtelingen 
Veiligheid 
Locatie: Utrecht centrum (op loop- 
afstand van het Centraal Station)

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, Zonta en de Nederlandse Vrouwen Raad 
organiseren 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.

12 oktober 
Vrouwen van Nu Beurs
Locatie: De Lawei in Drachten 

Op 12 oktober wordt de Vrouwen van Nu 
Beurs gehouden, dit jaar in Drachten. Zet de 
datum alvast in je agenda! De beurs wordt dit 
jaar voor het eerst door het landelijk bureau 
in samenwerking met de provinciale besturen 
van Fryslân, Groningen en Drenthe georgani-
seerd. Uiteraard zijn leden uit alle provincies 
van harte welkom! Houd de nieuwsbrief, 
www.vrouwenvannu.nl en het volgende 
ledenmagazine in de gaten voor meer infor-
matie over de 
beurs en het 
programma.
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STIDOC is opgericht op 17 oktober 
2006. Het is een initiatief van een aantal  
Nederlandse textielorganisaties. De huidige  
samenstelling van STIDOC is: Landelijke 
Organisatie Kant Kunst Nederland (LOKK), 
Nederlandse Kostuumvereniging, Quilters-
gilde, Viltkontaktgroep, Vrouwen van Nu, 
Merkwaardig en Weefnetwerk en Stichting 
Museum de Kantfabriek. STIDOC werkt met 
vrijwilligers. De bestuursleden zijn vertegen-
woordigers van bovengenoemde organisaties.

Het doel van de stichting is het bewaren van 
het cultureel erfgoed en hedendaags cultuur-
goed op het gebied van textiel. “Maar ook het 
bevorderen van de kennis van textiel en het 
stimuleren van de beoefening van textiele 
technieken. Dit alles in de ruimste zin van het 
woord”, vertelt Hedwig Hermans van STIDOC.

Drie activiteiten
STIDOC heeft drie activiteiten: 
Textielplatform.nl, Textielbibliotheek.nl en 
Textielfestival.nl. 
Textielplatform.nl is in april 2017 feestelijk 
gelanceerd. Het is het online platform van de 
acht samenwerkende textielorganisaties die 
zich in STIDOC verenigd hebben. Textielplat-
form.nl wil textiel en textieltechnieken, zowel 
in ambacht als in kunst, een podium en een 
gezicht geven in Nederland. Vrouwen van Nu 
is hierin natuurlijk ook zeer actief. Denk aan 
alle provinciale handwerktentoonstellingen 

 STIDOC 
in de spotlights

Tekst: Anouska Kroon en Hedwig Hartmans
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Vrouwen van Nu is aangesloten bij Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum 

(STIDOC). Maar wat houdt dat precies in? Hedwig Hartmans is namens Vrouwen van Nu 

bestuurslid bij deze stichting. Zij vertelt waar STIDOC voor staat en wat het doet.

die op de site worden genoemd en aangekon-
digd. Maar ook berichten over bijvoorbeeld 
een cursus of over textielkunst nu verschijnen 
op de site. Hedwig is redactielid van 
www.textielplatform.nl.
Op de vraag waarom Vrouwen van Nu bij 
STIDOC is aangesloten, legt 
Hedwig uit: “Vrouwen van Nu 
heeft zo’n 43.000 leden en velen 
daarvan handwerken. Zowel 
ambachtelijk als kunstzinnig en 
experimenteel. Vrouwen van Nu 
vindt net als STIDOC het behoud 
van het cultureel erfgoed op 
gebied van handwerken heel 
belangrijk. Daarom was aan-
sluiten bij STIDOC een logische 
stap. Samen bereik je meer dan 
alleen. Nu is STIDOC bezig met 
een volgende stap, waarbij de 
samenwerking tussen de aange-
sloten verenigingen belangrijker 
wordt. Dit is te zien in de activi-
teiten rond Textielplatform.nl en 
het apart benoemen van de tex-
tielbibliotheek. Daarnaast biedt 
het meedoen aan het textielfestival, dat elke 
vijf jaar plaatsvindt,  een prachtig podium aan 
Vrouwen van Nu om zich te presenteren.”
Wie meer wil weten over STIDOC, kan te-
recht op de website www.stidoc.nl ¶

Textielfestival 2015 Leiden: 
glamourbenen.
Foto: John Drop

Meer over de textielbibliotheek in het septembermagazine.



Groningen 

Bezoek expositie Loes Koster

Loes Koster is keramiste. Haar 

werk en dat van andere kun-

stenaars van verschillende dis-

ciplines is te zien in haar galerie 

annex woonhuis en beeldentuin.

Wanneer woe 20 sept

Tijd 14.00-16.00 uur

Waar Galerie Loes Koster, Het 

Loeg 29 in Muntendam

Kosten € 5, inclusief koffie en 

thee

Opgave voor 14 september bij 

Marry Homan 0598-325432/

marryhoman51@gmail.com. 

Betaling voor 15 september op 

NL02RABO385746806 ten name 

van NBvP, Groningen Commissie 

Cultureel Veld onder vermelding 

van naam en afdeling. Betaling 

is bindend.

Workshop schrijven

De pr-commissie provincie Gro-

ningen organiseert een work-

shop Talent om te schrijven. 

Het is een interactieve work-

shop over onder meer hoe je een 

aantrekkelijk stukje schrijft voor 

bijvoorbeeld het landelijk ma-

gazine of een artikeltje voor een 

lokale krant. De do’s and don’ts 

in het schrijven, oefeningen en 

een huiswerkopdracht komen 

aan bod. Deelnemers moeten 

computervaardig zijn, een laptop 

meenemen en een usb-stickje.

Wanneer ma 9 en 16 oktober

Tijd 13.30-15.00 uur

Waar ’t Gorechthuis, Hortuslaan 

1 in Haren

Kosten € 7,50, inclusief koffie 

en thee

Info Gerda Bos, 0597-645916
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activiteiten
agenda
Zie voor uitgebreide informatie www.vrouwenvannu.nl

Opgave tot 30 september via 

vrouwenvannu.prgroningen@

gmail.com, daarna overmaken  

op rekeningnummer  

NL50RABO0325141312 ten name 

van NBvP, Vrouwen van Nu 

provinciale afdeling Groningen, 

onder vermelding van naam en 

afdeling. Betalen is definitieve 

opgave. 

Handwerken Groningen 

2017-2018

Doe-morgen 
Het begin van het seizoen met 

uitleg over de cursussen. Neem 

je haaknaald mee, nr. 3 of 3,5. 

Docent: Ietje de Graaf

Wanneer di 26 september

Tijd 9.30-11.30 uur 

Waar De Mellenshorst, Water-

huizerweg 36 in Haren

Kosten € 8

Opgave voor 15 september.

Workshop weven op 
stokjes
Docent: Hilda Schipper

Wanneer di 17 oktober 

Tijd 9.30-12.00 uur

Waar Weefstuga Wirdum,  

Rijksweg 19 in Wirdum

Kosten € 8, exclusief materiaal 

en koffie

Opgave voor 1 oktober.

Introductie diverse 
borduurtechnieken 
Wanneer di 3 oktober, 7 novem-

ber, 19 december, 9 januari 2018, 

6 februari 2018, 6 maart 2018. 

Docent: Ietje de Graaf

Tijd 19.30-21.30 uur

Waar Weefstuga Wirdum, 

Rijksweg 19 in Wirdum

Kosten € 51, exclusief materiaal 

en koffie 

Opgave voor 30 september. 

Cursus kabels breien
Docent: Ietje de Graaf

Wanneer do 1 november, 1

4 december, 11 januari 2018, 

15 februari 2018 

Waar Hortuslaan 1 in Haren

Tijd: 19.30-21.30 uur

Kosten € 34,

exclusief materiaal en koffie 

Opgave voor 30 september

Dit jaar gaan we ook iets nieuws 

proberen, namelijk:

• Workshop dreamcatcher

• Kerstworkshop reliëfhaken

• Stempelen

• Art Journal

• Weven op frames 

Info kijk op de site en lees de 

nieuwsbrieven voor meer infor-

matie

Opgave je kunt je opgeven voor 

cursussen en workshops bij Tine-

ke Sikkema-Drent via rh.drent@

telfort.nl of 0596-516323. Betalen 

kan alleen via bankrekening-

nummer NL02RABO0385746806 

ten name van NBvP prov. Gro-

ningen Commissie Cultureel 

Veld. Bij betaling duidelijk naam 

en workshop vermelden.

Bijeenkomst TAG

De TAG organiseert haar twee-

jaarlijkse bijeenkomst voor nieu-

we leden, nieuwe bestuursleden 

en iedereen die een kijkje wil 

nemen op het kantoor van het 

provinciaal bestuur.

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.

Voor het septembernummer dient kopij 20 juli te worden aangeleverd (geen even maand)

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 Aldy Ploeger-Evers, vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com

Flevoland vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.com 

Utrecht redactie@vrouwenvannu.nl

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 
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Wanneer do 19 oktober

Tijd 19.00 uur

Waar Hortuslaan 1 in Haren

Opgave voor 1 oktober via 

vrouwenvannu.tag@gmail.com.

Fryslân

Provinciale tennisdag

De organisatie is in handen van 

de afdeling Utingeradeel. Het 

aantal deelnemers is 24 of 36.

Wanneer do 24 augustus

Tijd 9.00-16.00 uur

Waar tennispark Akkrum, Ulbe 

Twijnstrawei 29 in Akkrum

Kosten € 17,50, inclusief koffie 

en lunch

Opgave voor 15 juli bij Tineke 

Smit 06-43415342/ 

r.smit18@chello.nl onder vermel-

ding van afdeling, naam, adres, 

telefoon- en lidmaatschaps-

nummer. Betaling door over-

maken van € 17,50 op rekening 

NL50INGB0001375647 ten name 

van J.R.Smit-Pentinga, Akkrum.

Provinciale fietsdag

De organisatie is in handen van 

de afdeling Leeuwarderadeel. 

Fietsen zijn te huur bij Twee-

wielers Schaafsma Damwoude 

(0511-421408). Gereserveerde 

fietsen worden naar Jelsum ge-

bracht. Reserveren van een fiets 

doe je zelf voor 20 augustus. 

Aantal deelnemers: 150.

Wanneer woe 6 september

Tijd 9.30-16.00 uur

Waar Dekema State, Dekema-

wei 5 in Jelsum (P3)

Kosten € 15,10, inclusief koffie/

thee en soep, lunch zelf mee-

nemen

Opgave voor 20 augustus 

bij Henderieka Hengst, 058-

2572453/henderiekahengst@

gmail.com onder vermelding van 

fiets 17, afdeling, naam, adres, te-

lefoon- en lidmaatschapsnum-

mer. Betaling door overmaken 

van € 15,10 op rekening NL56RA-

BO0370642449 ten name van 

BvPF, Vrouwen van Nu, onder 

vermelding van alle gegevens.

TOP-dag?

Dit jaar komt er geen TOP-dag 

in verband met de landelijke 

Vrouwen van Nu Beurs in het 

noorden. De organisatie wordt 

verzorgd door het provinciaal 

bestuur van Fryslân, Groningen 

en Drenthe.

Wanneer do 12 oktober

Info zie www.vrouwenvannu.nl 

Drenthe

Verrassingsdag Alleenstaan-

den Vrouwen van Nu Drenthe

Deze reis is inclusief vervoer per 

touringcar, entree, twee keer 

koffie/thee met gebak  en een 

heerlijk diner. Wanneer je je op-

geeft en helaas bent verhinderd, 

betaal je wel de kosten voor

de bus, of je zorgt zelf voor ver-

vanging. Deelname op eigen 

risico.

Wanneer za 15 juli

Tijd vertrek om 09.45 uur 

Waar we vertrekken met twee 

bussen vanaf de parkeerplaats 

van het bezoekerscentrum

van Staatsbosbeheer in Spier

Kosten € 55 

Opgave: voor 1 juli bij Trijn 

Slomp, 0599-235476/ 

trijnslomp@hetnet.nl of

Sita Keen, 0592-355524/

s.keen@ziggo.nl. Betaling voor 1 

juli door overmaken van € 55 op 

NL68RABO0116546077 ten name 

van Commissie Alleenstaanden 

Drenthe.

Fietsvakantie alleenstaanden 

Drenthe

Wanneer maa 4 t/m vrij 8 sep-

tember, voorbespreking op woe 

16 augustus om 14.00 uur in 

restaurant Hofsteenge, Hoofd-

straat 11 in Grolloo. Deelname op 

eigen risico.

Waar groepsaccommodatie 

Orvelter Hof in Witteveen. Daar-

vandaan fietsen we elke dag een 

andere fietsroute van circa 40 

kilometer.

Kosten € 245 (onder voorbe-

houd). Je kunt eventueel een 

fiets huren. Een fiets met zeven 

versnellingen kost € 33 voor vijf 

dagen, een e-bike kost € 72 voor 

vijf dagen.

Info bij Emmy Slagter, 0592-

409979/emmyslagter@hotmail.

com of Tietje Menninga

0592-541689/tietjemennninga@

kpnplanet.nl.

Opgave en betaling voor 28 juli, 

overmaken op NL68RABO 

0116546077 ten name van Com-

missie AlleenSint/afd. Drenthe.

9-daagse reis naar Andalusië

Andalusië, het hart van Spanje 

met een weelderig natuur-

schoon, historische architectuur, 

levendige steden met schit-

terende monumenten en een 

spectaculaire kustlijn. Wij bezoe-

ken het beroemde Alhambra, de 

steden Sevilla, Cordoba, Ronda, 

Malaga en Gibraltar, waar wij 

een Rock-Tour gaan maken. 

Deze reis gaat in samenwerking 

met Effeweg.

Wanneer 7 t/m 15 april 2018

Kosten € 1425, toeslag eenper-

soonskamer € 200  

Opgave voor 1 september bij  

Johanna Wessels. E-mail:  

johannawessels@kpnmail.nl en 

telefoon: 0593-331285/ 

06-41102375.

Stedentrip naar Rome

Eind mei/begin juni 2018 maken 

we een 5-daagse stedentrip 

naar Rome. Inlichtingen bij Aly 

Krol via alykrol@hotmail.com. 

Zwitserland staat in september 

2018 op het programma. Inlich-

tingen bij Hillie Westerhof via 

hilliewesterhof@hotmail.com. 

En in oktober 2018 plannen we 

een bus/bootreis naar onder 

meer Koblenz en Cochem met 

een boottocht over de Moezel 

en de Rijn. Inlichtingen bij  

Henny Mensink via  

hennymensink@hetnet.nl.

Zie ook www.vrouwenvannu.nl/

drenthe.

Overijssel 

Wandelen in de provincie

Wandelen Wijhe

We wandelen dit keer in Salland, 

met ons mooie dorp Wijhe als 

startpunt. Door afwisselend bos 

en weilanden lopen we naar ons 

rustpunt, het dorpshuis in Elshof. 

De wandeltocht is een route van 

ongeveer 13 kilometer, waarvan 

de laatste kilometers over het 

mooie landgoed De Gelder gaan. 

Er kan ook een kortere route van 

9 kilometer worden gelopen.

Wanneer woe 30 augustus

Starttijd 9.30-10.15 uur

Waar café De Slinger, Langstraat 

12 in Wijhe. Het ligt op loop-

afstand van NS-station Wijhe. 

Parkeren is gratis op het Van 

Dedemplein.

Opgave voor 27 augustus bij 

Gerry Oosterink, oosterink002@

hetnet.nl/0570-523708.

Wandelen Enter

Weer een mooie wandeling door 

Enter! Een route die we nog niet 

Foto: Janti Roemeling
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Handwerkinspiratiedag

Op de handwerkinspiratiedag 

worden vier workshops gege-

ven. Iedereen kiest bij aanmel-

ding twee workshops uit. Op 

deze dag wordt ook informatie 

gegeven over de cursussen en 

workshops 2017-2018. Meer in-

formatie over handwerkinspira-

tiedag, cursussen en workshops 

zie www.vrouwenvannu.nl/

overijssel/commissie-handwer-

ken-en-textiele-werkvormen.

Wanneer woe 13 september

Tijd 10.00-15.00 uur

Waar Raalte

Kosten € 20, niet-leden €25

Info en opgave bij Riek Kroeze, 

handwerkcommissie.overijssel@

gmail.com/0548-517336. Voor de 

cursussen kun je je opgeven tot 

15 september. Voor de handwerk-

inspiratiedag tot 1 september.

Gelderland 

Reis je mee?

Er zijn nog enkele plaatsen vrij 

op de 8-daagse reis naar Praag 

en omgeving.

Wanneer za 19 t/m 26 augustus 

Touroperator Effeweg

Info bij Jenny de Beer, 055-

5336850/wjbeertje@kpnmail.nl.

Provinciale wandeldag

In de nazomer nog lekker be-

wegen in de buitenlucht? Nordic 

Walking-poles en stevige wan-

delschoenen zijn aan te bevelen 

in verband met het deels pittig 

parcours (klimmen en dalen). 

Keuze uit een wandeling van cir-

ca 9 of circa 14 kilometer. Deze 

activiteit wordt georganiseerd 

door afdeling Dieren. Deelname 

op eigen risico.

Wanneer do 31 augustus 

Starttijd 10.30-11 uur

Waar Nationaal Park Veluwe-

zoom, start bij Bezoekerscen-

trum Veluwezoom, Heuven-

seweg 5a in Rheden. Gratis 

eerder gelopen hebben, over 

gras-, zand- en asfaltwegen en 

zelfs een stukje bos! Er is een 

koffie- en toiletstop onderweg. 

Na de wandeling is er gelegen-

heid tot het nuttigen van een 

kop soep.

Wanneer woe 27 september 

Starttijd 9.30-10.15 uur

Waar landgoed De Elsgraven, 

Eversdijk 6a in Enter

Opgave voor 24 september bij 

Toos Heering, toosheering@

lijbrandt.nl/0547-382818. 

Voor actuele informatie zie 

www.vrouwenvannu.nl/overijs-

sel/wandelen-de-provincie.

Cursussen en workshops
Breiwerkapplicatie

Docent: Fie Freriks

Wanneer woe 4 oktober, 1 no-

vember, 22 november, 17 januari 

2018, 21 februari 2018, 21 maart 

2018

Tijd 14.00-16.00 uur

Waar Raalte

Kosten € 72, niet-leden € 90

Tex-Perimenten

Docent: Klaasje Mulder

Wanneer di 3 oktober, 7 novem-

ber, 5 december, 9 januari 2018,  

6 februari 2018, 6 maart 2018

Tijd 9.30-11.30 uur

Waar Raalte

Kosten € 72, niet-leden € 90

Ajourbreien

Docent: Fie Freriks

Wanneer woe 25 oktober, 15 

november, 10 januari 2018 

Tijd 14.00-16.00 uur 

Waar Raalte

Kosten € 36, niet-leden € 45

Log Cabin

Docent: Stien Flipse

Wanneer woe 4 oktober, 1 no-

vember, 29 november, 10 januari 

2018, 14 februari 2018, 14 maart 

2018 

Tijd 9.30- 11.30 uur

Waar Holten

Kosten € 72, niet-leden € 90

Maverick quilt

Docent: Mini Tempelman

Wanneer woe 15 november een 

hele dag en op 17 januari 2018 

een halve dag. 

Tijd 10.00-15.00 uur

Waar Wierden

Kosten € 36, niet-leden € 45

Borduurtechnieken 
Docent: Klaasje Mulder

Wanneer do 5 oktober, 2 no-

vember, 7 december, 11 januari, 8 

februari, 8 maart 2018

Tijd 9.30-11.30 uur

Waar Steenwijkerwold

Kosten €72, niet-leden € 90

Borduurtechnieken
Docent: Klaasje Mulder

Wanneer di 10 oktober, 14 no-

vember, 12 december, 16 januari 

2018, 13 februari 2018, 13 maart 

2018

Tijd 9.30-11.30 uur

Waar Raalte

Kosten € 72, niet-leden € 90

Tunisch haken
Docent: Tony Wieringa

Wanneer do 24 oktober en 7 

november

Tijd 10.00-12.00 uur

Waar Rijssen

Kosten € 24, niet-leden € 30

Studiegroep Textiel
Doel is het onderzoeken van 

materialen, bewerkingen en-

zovoort en het bezoeken van 

tentoonstellingen. Docent: Stien 

Flipse

Wanneer di 17 oktober, 21 no-

vember, 19 december, 23 januari 

2018, 20 februari 2018, 20 maart 

2018

Tijd 10.00-12.00 uur

Waar Heino

Kosten € 72, niet-leden € 90

Trip around the world
Docent: Mini Tempelman

Wanneer woe 18 oktober

Tijd 10.00-15.00 uur

Waar Holten

Kosten € 24, niet-leden € 30

Sjaal in ajourpatroon
Docent: Fie Freriks

Wanneer woe 18 oktober

Tijd 14.00-16.00 uur

Waar Holten

Kosten € 12, niet-leden € 15 



juni 2017 - nummer 3 - 25

parkeren bij het bezoekerscentrum. 

Kosten leden € 11, niet-leden 

€ 14, inclusief koffie/thee/soep

Opgave uiterlijk 1 augustus bij 

ivdbult@xs4all.nl onder vermel-

ding van naam, afdeling, onder 

vermelding van wel of geen lid 

en welke afstand. Geef je je op 

met een groep, dan graag alle 

namen, afdeling en afstand  

vermelden. Overmaken op 

NL49INGB00026486 93 ten 

name van F. Radstake onder ver-

melding van naam en afdeling.

Info bij Freedy Radstake, 

0313-496270/ 

freedyradstake8@gmail.com of 

Griejo Semler/0313-420890.

Presentatie reizen 2018

Madrid en Castilië, fietsen Alt-

mühltal, Schotland & eilanden en 

een rivierencruise.

Wanneer za 4 november 

Waar café-restaurant Harmo-

nie, Harderwijkerweg 35 in Laag-

Soeren

Info op www.vrouwenvannu.nl/

gelderland/commissie-reizen.

Rondleiding, lunch en stads-
wandeling
Wanneer di 12 september

Tijd ontvangst om 10.45 uur

Waar Theater Tuschinski, Regu-

liersbreestraat 26-34, Amsterdam

Kosten € 35 inclusief koffie/thee, 

lunchbuffet en gidsen

Opgave per mail tot 1 augustus 

op ccg.vrouwenvannu@gmail.

com. Betaling uiterlijk 1 augus- 

tus overmaken op NL72RABO 

0140034846 ten name van 

NBVP Commissie Cultuur Arn-

hem, onder vermelding van Tus-

chinski, je naam en naam van je 

afdeling.

Info op www.vrouwenvannu.

nl/gelderland of bij Aldy Ploeger, 

0314-645880 of Betsy Kreeften-

berg, 0315-242557.

Bridgedrive

Wanneer do 28 september

Tijd ontvangst 9.15-10 uur, brid-

gen van 10.00-16.00 uur, onder-

broken door een lunch

Waar De Belleman, Eendracht-

straat 97 in Zwartebroek

Kosten leden € 24, niet-leden 

€26. Overmaken op NL31RABO 

0302242961 ten name van Vrou-

wen van Nu Hoevelaken. Bij 

betaling namen van deelnemers 

en plaats bridgedrive vermelden. 

Betaling is bevestiging van in-

schrijving.

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 50 paren.

Cursussen najaar 2017 

Onderwerp/techniek: Marker 

Middeltje

Toepassing: Sweet bag (tasje)

Wanneer twee dagdelen van 

13.30-15.30 uur

Waar 7 september en 9 no-

vember in De Vluchtheuvel, 

Kastanjelaan 20 in Heteren, 4 

september en 20 november in 

Kulturhus, Raadhuisstraat 6 in 

Vorden

Kosten € 22, exclusief materiaal 

(te voldoen bij de docent)

Opgave tot 14 augustus via  

vvn.handwerkciegld@gmail.com.

Handwerkdagen oktober/

november

Meer daarover in het volgende 

ledenmagazine. Info bij de hand-

werkcommissie.

Flevoland

Fietsen in de omgeving van 

Emmeloord

We vertrekken om 10.00 uur 

door en langs bos en beemd 

en genieten van de mooie om-

geving door het grootste en 

oudste bos van de Noordoost-

polder, het Kuinderbos, richting 

Kuinre. Langs de dijk gaan we 

dan naar Blankenham, een uit-

gestrekt dijkdorp, waar we het 

oude kerkje bekijken. Vervolgens 

fietsen we verder naar Wijn-

gaard Maronesse, een duurzame 

wijngaard en wijnmakerij. Hij 

is uniek in de Noordoostpolder 

en we nuttigen onze lunch ook 

hier. Naar believen is er melk en 

karnemelk. Een gids vertelt ons 

over de Noordoostpolder en het 

75-jarig bestaan ervan. We ver-

trekken naar fruitbedrijf Verhage 

aan de Oosterringweg. Hier krij-

gen we een korte uitleg over het 

bedrijf. Daarna fietsen we terug 

naar de Wellerwaard, waar we 

om ongeveer 15.00 uur zijn voor 

een hapje en een drankje. De 

route is ongeveer 38 kilometer 

lang. Zelf meenemen: lunch, 

drinken en fruit voor onderweg.

Wanneer di 8 augustus 

Tijd ontvangst om 9.30 uur met 

koffie/thee en gebak

Waar De Wellerwaard, Friesche  

pad 2 in Emmeloord. Vanaf de 

A6 neem je afslag 15 (de Munt-

weg), richting Luttelgeest, 

daarna de eerste weg links het 

Friesche pad op.

Kosten € 12,50, bij de start te 

voldoen

Opgave voor 1 augustus bij  

Jannie Darwinkel, 0527-261459/ 

J.Darwinkel@planet.nl of bij Nel 

Straathof, 0527-750608/adrien-

nell@ziggo.nl. Opgeven is beta-

len, tenzij je zelf voor een ver-

vanger zorgt.

Bezoek aan Ampies Berg in 

‘t Harde

Ampie en Batje Bouw haalden 

de Alpen naar hun achtertuin. 

Het is de mooiste tuin van de 

Veluwe en hij is een bezoek 

meer dan waard. De tuin is 8200 

vierkante meter groot en torent 

15 meter boven de omgeving uit. 

We zien klaterende watervallen 

en schitterende vijvers met vis-

sen. De tuin is de moeite waard 

om wat langer te blijven. Eigen 

lunch meenemen, melk/karne-

melk aanwezig. Gasten zijn ook 

welkom.

Wanneer woe 30 augustus

Tijd 10.00 uur 

Waar Verlengde Vaarbekerweg 

3 in ‘t Harde

Kosten € 6,50, inclusief koffie 

en koek. Contant te voldoen bij 

Ampies Berg.

Opgave voor 20 augustus bij 

Théa Reinhart, 036-5246890/

vrouwenvannu.flevoland.cul-

tuur@gmail.com. Opgeven is 

betalen, tenzij je zelf voor een 

vervanger zorgt.

Stadswandeling Naarden 

Vesting

We lopen met een gids 75 mi-

nuten door het oude stadshart. 

Tijdens de wandeling worden 

we geïnformeerd over de bouw 

en geschiedenis van de stad. 

Naarden ligt in de parel van het 

Gooi en kreeg in 1351 stadsrech-

ten. Het is een stoere stad van 

historie, vestingwerken en culi-

nair genieten. Het heeft veel te 

bieden: musea, veel monumen-

ten, de imposante Grote Kerk, 

bijzondere winkels, galeries en 
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Textielkunstdagen = handwerk-

dagen Heiloo: do 9 november 

Obdam: di 14 november

Workshops

•  Hardanger: Hoorn, 26 septem-

ber

•  Discharge techniek: Hens-

broek, 18 november

• Kerst: Hensbroek, 9 december

•  Stadje bouwen: Hensbroek,  

27 januari 2018 (vol) en 17 fe-

bruari 2018

•  Vezelplaten maken: Hensbroek, 

10 februari 2018

•  Hongaars borduren: Hens-

broek, 3 februari 2018

Info over de cursussen/work-

shops: tinicees@ziggo.nl. Uitge-

breide informatie en fotomate-

riaal op www.vrouwenvannu.nl/

noord-holland. Info en opgave 

textielkunstdagen bij  

liazwart@upcmail.nl.

Tuinen in de Beemster

In het weekend van 10 en 11 juni 

werd voor de achttiende keer 

het Beemster Tuinenweekend 

gehouden. Een geweldige aan-

leiding om elf tuinen hier in de 

omgeving te bezoeken. Tussen 

10.00 en 17.00 uur konden tuin-

liefhebbers alle tuinen bekijken 

met een passe-partout van een 

paar euro. Maar ook buiten dit 

soort evenementen zijn er veel 

tuinen in de Beemster te bezoe-

ken. De tuin van Mies en Chris 

Démoed aan de Purmerender-

weg 59 met veel stinzeplanten, 

stinzenplanten. De beroemde 

Tsjechische wijsgeer en theoloog 

Comenius ligt hier begraven. 

Gasten zijn welkom.

Wanneer do 5 oktober

Tijd 14.00 uur bij het VVV-

gebouw in de Utrechtse Poort, 

Ruysdaelplein in Naarden.

Gratis parkeren op het Dort-

mansplein.

Waar Naarden

Kosten € 4

Opgave voor 1 oktober in ver-

band met de gids bij Théa Rein-

hart, 036-5246890/ vrouwen-

vannu.flevoland.cultuur@gmail.

com. Opgeven is betalen, tenzij 

je zelf voor een vervanger zorgt. 

Najaarsreis naar Budapest in 

Hongarije

Budapest is een van de sfeer-

volste steden van Europa. Mede 

door de ligging aan de Donau, 

met monumentale bruggen en 

mooie gebouwen, wordt het 

ook wel ‘de parel van het oosten’ 

genoemd.

Wanneer 17 t/m 21 september  

Kosten € 855 bij minimaal 20 

deelnemers en € 769 bij 30 deel-

nemers, volpension en inclusief 

alle excursies. Toeslag eenper-

soonskamer is € 159. Reisorgani-

satie Sophus Travel.

Opgave en info bij Gerda Kas-

trop, 06-13134906.

10-daagse fietstocht 

Oostenrijk/Karinthië

Aantal deelnemers maximaal 25.

Wanneer vertrek op 25 sep-

tember 

Kosten afhankelijk van het aan-

tal deelnemers € 750. Toeslag 

eenpersoonskamer € 110.

Opgave bij Gerda la Croix, 

036-7370351 (niet na 18.00 uur)/

gerdalacroix5@gmail.com.

Info zie www.vrouwenvannu.nl/

flevoland

Inspiratiedag

Lelystad bestaat 50 jaar en dat 

wordt gevierd. Wij bezoeken het 

Nieuw Land Erfgoed Centrum en 

maken een rondrit door Lelystad. 

Maximaal 100 dames, vol=vol.

Wanneer di 31 oktober

Tijd 10.00 uur

Waar verzamelen bij de Can-

tine, Oostvaardersdijk 0115 in 

Lelystad, naast het Nieuw Land 

Erfgoed Centrum. Parkeren voor 

de Cantine. 

Kosten € 15 voor een geheel 

verzorgde dag met koffie/thee, 

appeltaart, lunch en koffie/thee

Betaling contant voldoen bij de 

ingang van de Cantine.

Opgave voor 24 oktober bij 

Lianne Schlepers, 06-11490324/

vrouwenvannu.pbflevoland@

gmail.com.

Utrecht

Christiaan Huygens Theater

Meer informatie lees je op  

www.vrouwenvannu.nl/utrecht.

Wanneer zo 25 juni

Waar Toverlantaarntheater,  

Wilhelmialaan 22 in Zeist

Tijd 14.00-16.30 uur 

Kosten € 20, te betalen aan de 

penningmeester afdeling Zeist, 

NL93RABO0323263879. Betalen 

is reserveren.

Info en opgave bij Marty van 

der Borg, 030-6911796.

Waterliniemuseum 

Meer informatie lees je op  

pagina 39 en op  

www.vrouwenvannu.nl/utrecht.

Wanneer woe 27 september

Tijd 10.30 uur

Waar Waterliniemuseum, 

Achterdijk 10-14 in Bunnik

Kosten € 27,50, inclusief koffie/ 

thee, gebak en lunch bij maxi-

maal 20 deelnemers, over te 

maken op rekeningnummer  

NL09RABO0140822941 ten 

name van Adri Vedder.  

Betalen is aanmelden. 

Info en opgave Adri Vedder, 

034-8442767/

adrivedder@hotmail.com

Noord-Holland

Cursusprogramma Textiel-

kunst 2017/2018 met het 

thema Netwerk

Heiloo: Richelieu borduren en 

Memory Book vrije techniek: 4 

oktober, 1 november, 6 december, 

10 januari 2018, 7 februari 2018

Hoorn: Gildequilters en Bordu-

ren Vernaaide linten van Mar-

ken: 5 oktober, 2 november, 

7 december, 11 januari 2018, 

15 februari 2018

Hensbroek: Art-Quilten: 8 okto-

ber, 22 november, 20 december, 

24 januari 2018, 21 februari 2018 

Drie verschillende technieken: 11 

oktober, 29 november, 17 januari 

2018, 

14 februari 2018

Vilten voor beginners: 5 oktober, 

23 november, 11 januari 2018, 

8 februari 2018

Stofverven: 12 oktober, 30 no-

vember, 18 januari 2018, 22 fe-

bruari 2018

Vilten voor gevorderden: 19 ok-

tober, 14 december, 25 januari 

2017, 15 februari 2018

Schagen: Quilten voor begin-

ners: 3 oktober, 7 november, 

12 december, 9 januari 2018, 

13 februari 2018
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maatschappij organiseert een 

bezoek aan de Abdij van Eg-

mond en de Adelbertusakker. Na 

het succesvolle bezoek van vorig 

jaar aan het Slotkwartier in Eg-

mond aan den Hoef hebben we 

opnieuw een boeiende excursie 

georganiseerd. Op zaterdag 2 

september gaan we de geschie-

denis van de Sint Adelbertabdij 

beluisteren en beleven. We wor-

den om 11.30 uur verwacht op 

de Adelbertusakker, Sint Adel-

bertusweg in Egmond-Binnen. 

Hier zal de geschiedenis van de 

Adelbertusakker worden ver-

teld. Daarna kunnen we ons zelf 

meegebrachte broodje opeten 

en wat rondkijken op de akker. 

Rond 12.30 uur lopen we, via een 

stukje van het Monnikenpad, 

naar de abdij (15 minuten). Om 

13.30 uur is de rondleiding. De 

gids vertelt ons over het ont-

staan van de abdij en de rol die 

deze door de jaren heen heeft 

gespeeld in het ontstaan van 

Holland. Na een bezoek aan de 

Abdijkerk gaan we naar de kaar-

senmakerij. We zullen zien hoe 

ze hier op ambachtelijke wijze 

kaarsen maken. Daarnaast is 

er gelegenheid het museum en 

de abdijwinkel te bezoeken. Er 

is ook een vlindertuin en een 

boomgaard met oude fruitrassen.

We wandelen via een andere 

route terug naar de parkeer-

plaats. Het wordt een interes-

sante middag!

Wanneer za 2 september

Waar Sint Adelbertusweg 31, 

Egmond-Binnen. Er is een grote 

PWN-parkeerplaats op de Oude 

Schulpweg, schuin tegenover 

de akker. Connexxion-bus 164 

helleborussen en bloeiende 

struiken en bomen is het hele 

jaar door te bezoeken, als je van 

tevoren belt naar de familie Dé-

moed om een afspraak te maken 

(0299-427578). Een andere fa-

voriet is de historische tuin van 

het Museum Betje Wolff, name-

lijk een in de 18de-eeuwse stijl 

gerestaureerde pastorietuin. In 

sommige tuinen in de Beemster 

is koffie en thee te krijgen, vaak 

met iets lekkers. Je kunt onder 

meer starten in Middenbeem-

ster en van daaruit een tochtje 

maken door de omgeving.

Aardbeien Tennistoernooi

Uitnodiging aan alle afdelingen 

Vrouwen van Nu Noord-Holland 

voor het Aardbeien Tennistoer-

nooi 2017. De afdeling Hem-

Venhuizen neemt het balletje 

dit jaar over van afdeling Mon-

nickendam

Wanneer do 29 juni

Waar TV De Drieban, Koggeweg 

45c in Venhuizen

Kosten € 18, overmaken op  

NL69RABO0121209334 ten name 

van Vrouwen van Nu 

Afdeling Hem-Venhuizen onder 

vermelding van Aardbeientoer-

nooi en de naam van de speel-

ster

Opgave tot 15 juni 2017 bij Nel 

Bakker koenel@quicknet.nl/ 

0228-541930 of Agatha Boon 

boonoud@hetnet.nl/

0228-541879 of Bep Bregman, 

06-50280393.

Abdij van Egmond en 

Adelbertusakker

De commissie kunst, cultuur en 

vertrekt iedere 8 minuten voor 

het hele uur vanaf NS-station 

Castricum. Uitstappen aan de 

Randweg in Egmond-Binnen. 

Vandaar is het 10 minuten lopen 

naar de Sint Adelbertusweg.

Kosten € 10

Opgave voor 15 augustus bij Ria 

Thijssen, r.thijssen@quicknet.nl/ 

06-17252575.

Na je betaling op bankrekening  

NL33RABO0327706007 ten 

name van NBvP Commissie 

Maatschappij NH, Vrouwen van 

Nu ben je ingeschreven.

Zuid-Holland

Handwerkdagen in Rijswijk

Vrouwen van Nu staat op de 

Handwerkdagen in een aantrek-

kelijke stand. Je krijgt korting op 

de toegangsprijs met de bon op 

pagina 4. De commissie pr is op 

zoek naar enthousiaste vrouwen 

die gedurende de beurs één of 

meerdere dagdelen in de kraam 

aanwezig willen zijn en/of actief 

willen handwerken om de Vrou-

wen van Nu te promoten. 

Wanneer vrij 29 en za 30 sep-

tember

Tijd 10.00-17.00 uur

Waar De Broodfabriek, Volmer-

laan 12 in Rijswijk,  

www.de-broodfabriek.nl

Info en opgave Lia Philipo, 

phili296@planet.nl.

Zeeland

MACU-uitje

31 augustus staat een Macu-uitje 

gepland, georganiseerd door 

afdeling Oost-Zeeuws-Vlaande-

ren. Hiervoor wordt in juni 

de uitnodiging naar alle leden 

verstuurd.

Op de thee bij het PB Zeeland

Het provinciaal bestuur van Zee-

land nodigt alle nieuwe leden/

bestuursleden en belangstel-

lenden van je afdeling voor deze 

bijeenkomst uit, waarin je uitleg 

over de structuur en het belang 

van Vrouwen van Nu te horen 

krijgt. De uitnodiging wordt voor 

de zomervakantie naar de afde-

lingen verstuurd.

Wanneer do 5 oktober 

Tijd 14.00-16.00 uur

Waar uitspanning De Goederen-

loods , Albert Plesmanweg 23 in 

Goes 

Noord-Brabant

Penningmeesters-

bijeenkomsten

De jaarlijkse bijeenkomsten met 

afdelingspenningmeesters en 

beheersters van de ledenportal 

zijn gepland. Dit jaar zal de cen-

trale inning van de contributie 

uitgebreid aan de orde komen. 

Tijdstippen en locaties volgen zo 

spoedig mogelijk.

Wanneer do 21 september en di 

26 september

Citytrip

Door de reiscommissie van 

Vrouwen van Nu Noord-Brabant 

is een citytrip uitgezet naar Pa-

rijs. Iedereen moet minstens een 

keer in haar leven een bezoek 

hebben gebracht aan deze licht-

stad. Kijk voor meer informatie 

op pagina 41.

Wanneer 26 t/m 29 oktober



wie komt ons helpen?

werk in uitvoering

nieuws uit de 

provincies

28 – provincies

groningen

Vast een vooruitblik op ons reisprogramma voor 2018:
•  LAW-pad Drenthe: zes etappes tussen begin maart en half 

oktober (data nog vast te stellen)
•  Stedentrip naar Gdansk vanaf vliegveld Eelde: 14 t/m 18 mei
•  Dagtocht naar het openluchtmuseum in Arnhem: medio 

juni
• Wandelen en fietsen langs de Donau: 7 t/m 14 juli 
• Rondreis Kanaaleilanden: eind augustus ¶

provinciale reiscom-
missie groningen

Foto: Sannie Schotsman

handwerken met het 
thema Water
Voor de expositie van hand-
werken en andere creatieve 
uitingen op 4 en 5 april in de 
boerderij bij de Fraeylema-
borg in Slochteren is weer een 
wedstrijd uitgeschreven. Het 
thema van het handwerksei-
zoen 2017-2018 is Water. Wat 
zie je als je aan water denkt? 
Helder doorzichtig kraanwa-
ter, blauwgroen water van de 
zee, kabbelend water, donker, 
dreigend water, vuil water, le-
venswater, plastic soep, over-
stroming, tsunami? Bron van 
leven? Zomaar wat gedachten 
bij water. Ook spelende kin-
deren in een waterplas, vissen 

die zonder water niet kunnen 
bestaan, regenbuien die nodig 
zijn, vooral in droge gebieden, 
bevroren water in onze win-
ters. Er komt vast en zeker bij 
dit thema nog veel meer op-
borrelen. Werk deze gedach-
ten eens uit in een werkstuk. 
Het mag met stof en garen, 
met kwast en verf, met papier 
en lijm, met klei of met een 
fototoestel... mogelijkheden 
te over – als het maar een 
origineel, door jou gemaakt 
werkstuk is. Voor meer infor-
matie zie vrouwenvannu.nl/
groningen. ¶

De redactie van de provincie zoekt nieuwe redactieleden.  
Sannie en Lideke, hartelijke dank voor de vele jaren lees-
plezier van platwerk en magazine.  
Inlichtingen bij Sannie Schotsman via 0598-450401 of  
via vrouwenvannu.redactiegroningen@gmail.com. ¶

In ons land is een plan ont-
staan, een wat afmetingen 
betreft groot plan. Een gigan-
tische deken moet er komen, 
zo groot als vijf voetbalvelden. 
Hij zal bestaan uit gehaakte 
vierkantjes van 10 bij 10 centi-
meter. In Groningen bedach-
ten ze dat Groninger vlaggen 
leuk zouden zijn, van 140 bij 
200 centimeter. En denk er-
aan, linksboven zit rood. Zes 
vrouwen uit Noordbroek 
gingen ook aan de slag. Als je 
eenmaal de slag van lossen, 
vasten en tellen te pakken 
had, ging het prima. Onze on-
geoefende, soms wat stram-
me handen leefden op bij de 
hernieuwde kennismaking 
met haaknaald en garen. Ge-
staag groeide het aantal vier-
kantjes. Omdat we, hakend 
volgens het patroon, uitkwa-
men op vierkantjes van 9 bij 9 
centimeter, moest er een her-
berekening komen van de te 
haken aantallen in rood, wit, 
groen en blauw. Onze zeer 
precieze handwerkjuf kwam 
eruit: 140 blauw, 140 rood en 
dan nog groen en wit voor 
het kruis. De een haakte los-
ser dan de ander, maar toen 
we ten slotte rijtjes van zeven 
aan elkaar haakten (overigens 
lang niet zulk leuk werk als 
de vierkantjes maken) en tien 
van die rijtjes ook weer aan 
elkaar, waren we met elkaar 
niet ontevreden over het re-

sultaat. We zaten een aantal 
middagen gezellig met elkaar 
te haken en thuis hadden we 
ook wat omhanden. Dit soort 
klussen is niet uit te leggen 
aan buitenstaanders. Mijn 
zussen bijvoorbeeld, wel van 
nu maar niet van het plat-
teland, appte ik een foto van 
het werk in uitvoering. “Waar 
zijn jullie in vredesnaam mee 
bezig, wat een werk en waar-
voor eigenlijk?” vroegen ze. 
Indrukwekkend vonden ze 
het dan weer wel. Maar ik zie 
het voor me, een bonte, grote 
deken met hier en daar een 
Groninger vlag, uitgespreid 
en op de foto in Leeuwarden. 
Daarna met zijn allen in het 
Guinness Book of Records. 
Wie wil dat nu niet? Ik hoop 
dat het een succes wordt en 
daar geloof ik wel in. Ik zal 
die zussen van me, van wie 
er nota bene een in Friesland 
woont, een foto sturen van 
het geheel (als ik dat tenmin-
ste onder ogen krijg). ¶

Sannie Schotsman
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mededelingen pb voorjaar 2017

-  Onder leiding van dirigent Jessica Bos is er op 
zondag 10 december wederom een Kerst-in 
georganiseerd in de Vennekerk in Winscho-
ten. Er zal onder haar leiding weer een paar 
zaterdagen worden geoefend. Alle leden uit 
de provincie kunnen eraan meedoen.

-  Dit jaar organiseren de regio’s Noord, Gronin-
gen, Friesland en Drenthe in samenwerking 
met het landelijk bestuur een Vrouwen van 

Nu Beurs op 12 oktober. De 
Beurs vindt plaats in Drach-
ten.

-  De contributie voor het sei-
zoen 2017-2018 bedraagt  
€ 51,50. De factuur hiervoor 
ontvang je met het decem-
bernummer van het leden-
blad, samen met de leden-

fryslân

de weg naar vrijheid

Foto: Ietje Menger

Afdeling Tytsjerk heeft van 
29 maart tot en met 12 april 
haar steentje bijgedragen aan 
de opvoering van de bijzon-
dere openluchtvoorstelling It 
paad nei frijheid. Verhalen uit 
de oorlog, opgetekend door 
Giny Bastiaans (lid van onze 
afdeling) naar aanleiding van 
een dagboek van onze dorps-
genoot Aelze Wadman. Op 
een traject van 5 kilometer 
door het dorp zijn de verhalen 
uitgebeeld in dans, zang en 
toneel. Het is een groot suc-
ces geworden en het was fijn 
om mee te maken. 
Bij binnenkomst werden de 
bezoekers verdeeld in twee 
groepen, Tytsjerkers en ont-
heemden. De ontheemden 
werden de hele avond ach-
tergesteld! Wij hebben het 
beheerdersechtpaar Wijbe en 
Betty de Vries van dorpshuis 
Yn ’e Mande negen keer ge-
holpen met het klaarmaken 
van een oorlogsmaaltijd voor 
zo’n 110 personen per avond. 
De maaltijd ging vooraf aan 
de culturele wandeling door 
Tytsjerk. Voordat er gegeten 
werd, zong het gelegenheids-
koor een prachtig lied, even-
eens geschreven door Giny. 

De weergoden waren Tytsjerk 
acht keer goed gezind, de 
laatste avond viel een beetje 
in het water. In totaal zijn er 
deze avonden zo’n 250 vrij-
willigers actief geweest.
Ongeveer twee jaar geleden 
ontstond het idee de oor-
logsverhalen te bundelen en 
samen met de culturele com-
missie uit te werken. In mei 
2016 werd een oproep gedaan 
aan de inwoners van Tyt-
sjerk om mee te helpen. De 
opkomst en bereidwilligheid 
waren groot. In september 
ging men aan het werk. Een 
bouwgroep realiseerde ons 
oude station, Tytsjerk ligt na-
melijk aan het spoor en vroe-
ger had het een station. Het 
speciaal voor deze gebeur-
tenis in het leven geroepen 
koor studeerde liedjes in, een 
dansgroep en 33 toneelspelers 
waren elke week actief om 
de stukken onder de knie te 
krijgen. Ook verkeersregelaars 
werden ingezet om alles in 
goede banen te leiden. Een 
groep dames zorgde halver-
wege de wandeling voor kof-
fie met koek in de prachtige 
kerk van Tytsjerk, waar ook 
het koor zong. Aan het eind 

van de wandeling, vlak bij het 
dorpshuis, zagen de mensen 
de bevrijders Tytsjerk binnen-
komen in oude legertrucks. 
Met het koor, dat het laatste 
deel van de tocht met de 
wandelaars meeliep, werd het 
Wilhelmus gezongen. Daarna 
gingen we met z’n allen naar 
het dorpshuis om het bevrij-
dingsfeest te vieren.

Wij, als leden van Vrouwen 
van Nu, vonden het gewel-
dig om onze bijdrage aan dit 
gebeuren te leveren. De ach-
terliggende gedachte mensen 
(ontheemden) te helpen in 
geval van nood blijkt nu, net 
als in de oorlogsjaren 1940-
1945, zeer actueel. ¶

Ietje Menger, afdeling Tytsjerk

Oproep culturele 
hoofdstad
In 2018 is Leeuwarden cultu-
rele hoofdstad van Europa. De 
provinciale redactie Fryslân 
is benieuwd of en hoe Friese 
afdelingen daarop inhaken. 
Misschien letterlijk door mee 
te haken aan de grootste de-
ken van de wereld, maar wel-
licht dat er ook op een ander 
vlak iets wordt georganiseerd. 
Graag willen wij hier in ons 
volgende magazine aandacht 

aan besteden, vandaar ons 
verzoek om informatie over 
projecten en ideeën en ook 
graag foto’s van dekens of 
andere werkstukken die voor 
Leeuwarden 2018 bedoeld 
zijn. Stuur dit voor 20 juli naar 
vrouwenvannu.redactiefryslan 
@gmail.com. ¶

pas. Op de factuur staat het kenmerk dat 
vermeld moet worden bij betaling.

-  Het ledenblad verschijnt in 2018 viermaal per 
jaar in plaats van zesmaal. 

-  Helaas zijn er in 2016 drie afdelingen ge-
stopt: De Wilp, Wagenborgen en Stedum.

-  Er zijn twee vacatures voor de redactie. Bo-
vendien is er dringend behoefte aan nieuwe 
kandidaten voor het provinciaal bestuur. ¶
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drenthe

vrouwenbeurs borger

De Kracht van Samen. Een uitdaging voor Vrou-
wen van Nu afdeling Borger. Het begon met 
een opmerking van ons bestuurslid Wilma 
Hoedeman: “Wat doen we met de Internatio-
nale Vrouwendag op 8 maart hier in Borger?” 
Het was even stil en toen kwamen de vragen. 
“Wat willen we, wat gaan we doen?” Het idee 
van een Vrouwenbeurs in Borger sprak ons 
wel aan, maar hoe doe je dat? Na veel verga-
deren, plannen maken, sponsors zoeken, hoe 
willen we deze dag invullen, kreeg de Vrou-
wendag in Borger steeds meer een gezicht. 
Ons uitgangspunt was een mooie dag orga-
niseren voor alle vrouwen uit de gemeente 
Borger-Odoorn, maar ook om Vrouwen van 
Nu eens goed op de kaart te zetten en duide-
lijk maken wat Vrouwen van Nu voor vrou-
wen kan betekenen. 
Het resultaat was dat op 8 maart ontmoe-
tingscentrum Het Anker in Borger geheel was 
afgehuurd door Vrouwen van Nu Borger. De 
entree was gratis en alle bezoekers kregen 
bij binnenkomst een bon voor een gratis mini 
high tea. Alle lekkernijen waren gemaakt door 
de leden van onze afdeling.
Er kon deelgenomen worden aan twaalf 

verschillende workshops en er waren vijftig 
standhouders op het gebied van onder meer 
mode, verzorging voor de vrouw, lekkernijen, 
Staatsbosbeheer, Amnesty, Historische Ver-
eniging, Erfgoedwinkel. Ruim zevenhonderd 
bezoekers uit de wijde omgeving kwamen 
de Vrouwenbeurs Borger bezoeken. Het was 
gelukt, het bestuur en de werkgroep van de 
Vrouwendag Borger kijken met voldoening 
terug op deze mooie dag. ¶

Namens Vrouwen van Nu 
Borger,
Trijn Slomp-de Groot

Foto: eigen foto

fryske akademylezingen

De lezingen beleven in sei-
zoen 2017-2018 hun 60e 
jaargang. Ze zijn destijds 
begonnen als zogenaamde 
Vrouwenlezingen voor leden 
van de Friese vrouwenver-
enigingen, voor verdieping en 
verbreding van de, al aanwe-
zige, belangstelling. Nu zijn 
het de Akademylezingen die 
openstaan voor zowel vrou-
wen als mannen, met vaak 
actuele onderwerpen. De 
werkgroep heeft hiervoor het 
volgende programma samen-
gesteld:

dinsdag 21 november:
•  prof. Henk van Houtum van 

Radboud Universiteit Nijme-
gen over immigratie 

•  dr. Jelske Dijkstra, Fryske 
Akademy over Dwale troch it 
radio-argyf fan Omrop Fryslân

Locatie: Leeuwarden en Joure
vrijdag 19 januari 2018
•  dr. Jacob Klimstra over ener-

gie nu en in de toekomst
•  Sophie van Steenderen, 

kunsthistorica, over Esscher
Locatie: Leeuwarden en Joure
Jubileummiddag op dinsdag 
13 maart 2018,

even  
Voorstellen.. 
nieuw redactie  lid
Mijn naam is Marga Hiddingh. 
Ik ben getrouwd, heb twee 
zoons, twee schoondochters, 
drie kleinkinderen en twee 
kleine hondjes. En allemaal 
gezond; wat een heerlijke rijk-
dom! Ik ben geboren in 1951 in 
Den Bosch, maar opgegroeid 
in Assen. Vanwege mijn mans 
werkzaamheden zijn wij na 
ons huwelijk verhuisd naar het 
westen van Nederland. Maar... 
Drenthe bleef trekken. Deels 
vanwege de familie, maar 
meer nog vanwege de ruimte 
en rust. 
In 1994 streken wij neer in Bo-
vensmilde en in 1996 werd ik 
lid van Vrouwen van Nu. Mijn 
moeder was in mijn jeugd 
lid van afdeling Witten van 
de toen nog geheten Platte-
landsvrouwen, en dat voelde 
wel vertrouwd om me bij aan 
te sluiten. In 2003 werd ik 
secretaris van de afdeling en 
dat heb ik met veel plezier zes 
jaar gedaan. Afgelopen febru-
ari werd ik opnieuw gekozen 
als algemeen bestuurslid. In 

•  Een programma met onder 
meer een lezing van prof. 
Evelien Tonkens, sociologe, 
over Toegang tot kennis 
heeft geleid tot meer ont-
wikkeling en emancipatie 
en een muzikaal intermezzo 
met Tet Rozendal, actrice en 
zangeres.

Locatie: schouwburg De Har-
monie, Leeuwarden
De kosten voor alle lezingen 
en de jubileummiddag be-
dragen in totaal 37,50 euro. 
Opgeven kan vanaf augustus. 
Voor meer informatie over de 

lezingen, wijze van opgave en 
betalen, kijk je op  
www.fryske-akademy.nl 
of www.vrouwenvannu.nl/
fryslan.
Is er iemand die anekdotes 
uit de beginperiode van de 
Akamdemylezingen weet? 
Zo ja, neem dan contact op 
met Akkie Lindeboom van de 
werkgroep, 0512-342223 of 
mail naar alindeboomjager@
hetnet.nl. De werkgroep 
hoort graag hoe het vroeger 
is gegaan. ¶
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op onze reizen naar binnen- en 
buitenland? Dan kan dit voor 
jou een leuke uitdaging zijn! 
Voor nadere informatie kun je 
contact opnemen met de com-
missie reizen Drenthe: Henny 
Mensink, hennymensink@
hetnet.nl (vice-voorzitter) of 
Aly Krol, secretariaatcrd@gmail.
com (secretaris). Je sollicitatie-
brief met cv graag sturen aan: 
Aly Krol, Schapendrift 42, 9411 
BT Beilen, mailen mag natuur-
lijk ook. ¶

Overijssel
maandelijkse 
wandeling
De wandeling van Vrouwen 
van Nu is een blijvend succes. 
Gasten ontvangen en als gast 
ontvangen worden, versterkt 
de onderlinge binding op pro-
vinciaal niveau van de leden 
van Vrouwen van Nu in Over-
ijssel. Het idee van tien jaar 
geleden om daarvoor als mid-
del een maandelijkse wande-
ling te organiseren, sloeg aan. 
Elke maand een wandeling 
van 10 kilometer, georgani-
seerd door een lokale afdeling 
binnen de provincie Overijs-
sel. Elke maand weer nieuwe 
ontdekkingen doen en ver-
rassingen tegenkomen in een 
andere omgeving. Samen 
bewegen, contacten leggen 

en genieten van steeds weer 
andere elementen in Over-
ijssel. Op 22 maart werd er 
gewandeld in Dalfsen, zoals 
ook tien jaar geleden tijdens 
de introductie van de pro-
vinciale wandelingen. Voor 
de start van deze wandeling 
werden de vernieuwde en 
actuele bewegwijzeringpijlen, 
voorzien van het eigen logo, 
onthuld door Anri Rosendal, 
lid provinciaal bestuur, en Fie 
Freriks, voorzitter commissie 
cultuur. 
Ruim 130 vrouwen, niet alleen 
uit Overijssel maar ook uit de 
provincie Drenthe, genoten 
op deze lentedag van het 
mooie Vechtdal. Een heerlijke 
voorjaarszon begeleidde de 
dames door het natuurgebied 
bij Hoonhorst, langs de Pa-
penallee, de Zwevende Kei en 
tot slot langs Landgoed Den 
Berg, terug naar Het Anjer-
punt in Hoonhorst. Na een 
kop soep of een broodje en 
even gezellig nakletsen met 
elkaar, ging iedereen weer 
met een voldaan gevoel huis-
waarts. ¶

even voorstellen: 
janny prins
In Dedemsvaart kwam ik in 
contact met de lokale afde-
ling van Vrouwen van Nu. Een 
medelid van de fotoclub no-
digde mij uit om mee te gaan 
naar een afdelingsavond. De 
afdelingsavond had als thema 
Hoe is het om de vrouw van een 
boer te zijn, een thema dat mij 
aansprak. Ik ben lid geworden 
in 2013. Bij een wijkgesprek 

werd de vraag gesteld: “Wij 
hebben nieuwe bestuursleden 
nodig? Janny, is dit wat voor 
jou?” Met deze vraag ging ik 
naar huis en besloot ik mij 
kandidaat te stellen.
Bij het afdelingsbestuur ben 
ik redactiecoördinator van 
het infoboekje. Begin februari 

even  
Voorstellen.. 
nieuw redactie  lid

2005 werd ik aangenomen als 
redactielid van het ledenblad 
Bondsberichten en dat werd 
ook de start van mijn provin-
ciale carrière bij Vrouwen van 
Nu. Een loopbaan die, in wis-
selende functies, nog steeds 
voortduurt.
Momenteel ondersteun ik 
vrouwen die zich bezighouden 
met de ledenadministratie-
portal van hun afdeling. Onder 
de vlag van TAG (Training 
Advies Groep) geef ik training 
aan ledenadministrateurs. Ik 
ga graag met vakantie, wan-
del veel, kan redelijk overweg 
met de computer en vind het 
boeiend om samen te werken 
met andere vrouwen.
Nu heb ik mij voor een tweede 
redactieperiode beschikbaar 
gesteld omdat ik de komende 
verandering van het landelijk 
magazine, waarbij de provin-
cie verantwoordelijk is voor 
een eigen katern, een uitda-
ging vind en ik denk dat ik 
hieraan een zinvolle bijdrage 
kan leveren. ¶

(aan)haken 

Wij, Vrouwen van Nu afde-
ling Nieuw-Buinen, zijn flink 
aan het haken met de de-
kens voor Leeuwarden. Ook 
vriendinnen van ons haken 
mee. Om de vier of vijf weken 
komen wij samen en stellen 
we weer dekens samen van 
de vierkantjes. We nemen 
allemaal materiaal mee om 
de gehaakte lapjes aan elkaar 
te naaien. Wij zijn het aantal 
tien al gepasseerd en gaan 
nog door. Het is gezellig om 
dit met elkaar te doen. ¶

commissie reizen 
drenthe, iets voor jou?
De commissie reizen Drenthe 
is op zoek naar een enthousi-
aste, reislustige vrouw die met 
ons in teamverband reizen wil 
organiseren en begeleiden. 
Je kunt goed omgaan met de 
computer, je kunt je redelijk 
goed uitdrukken in het Duits 
en Engels, je houdt van regelen, 
kunt goed omgaan met men-
sen en je bent stressbestendig. 
Lijkt het jou ook leuk een groep 
te begeleiden en het de deel-
nemers naar de zin te maken 

Nieuw Buinen gehaakte dekens 
(eigen foto).
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2016 ben ik benaderd door de 
werkgroep pr-communicatie 
en kwam ik in contact met de 
cursus Slagkracht. Een cursus 
die bedoeld is voor het schrij-
ven van het Beleidsplan Slag-
kracht 2016-2021. Daar kregen 
wij de opdracht om eens te 
buurten bij commissieleden 
of het provinciaal bestuur. Ik 
heb een afspraak gemaakt 
met een bestuurslid en vanaf 
dat moment is het contact 
gebleven.
Als aspirant-lid van het pro-
vinciaal bestuur van Vrouwen 
van Nu Overijssel heb ik mij 
het afgelopen jaar ingezet bij 
de werkgroep Zelfredzaam-
heid en Zorg. Ik wil mij graag 
inzetten voor Vrouwen van 
Nu, meedenken en meepra-
ten over de toekomst.
Mijn hobby’s zijn fotografie, 
bridgen, ik heb ruim veertig 
jaar een modevakschool aan 
huis gehad en twintig jaar 
verschillende functies bij de 
scouting vervuld. Ik ben ge-
trouwd met Roelof en wij 
hebben twee kinderen en een 
kleinkind. ¶

samen naar  amsterdam

de leeskringen

Vrouwen van Nu Overijssel 
leest in het seizoen 2017-2018 
de volgende boeken:
•  Stefan Hertmans - De be-

keerlinge
Een christelijk meisje wordt 
verliefd op een joodse jon-
gen en vlucht met hem. De 
godsdienststrijd die rond 1097 
woedt, heeft dramatische 
gevolgen voor haar gezin.
•  Dörte Hansen - Het oude land
Twee beschadigde vrouwen 
van Oost-Pruisische afkomst, 
ooit allebei om verschillende 
redenen gevlucht, vinden bij 
elkaar wat ze altijd hebben 
gemist, namelijk familie.
•  Auke Hulst - En ik herinner mij 

Titus Broederland
Twee broers trekken door een 
apocalyptisch landschap om te 

gelderland

uitgelegd en weer aan el-
kaar gestikt. Acht Sinderense 
vrouwen maakten prachtige 
jeanskussenovertrekken en 
vier losse kussens. Het resul-
taat mag er zijn. Bedankt 
afdeling Sinderen en wat een 
leuke manier om creativiteit 
te verbinden met maatschap-
pelijke betrokkenheid. ¶

Helma Tuenter

samen(werking) met 
buurtschapshuis

Toen het Buurtschapshuis in 
Sinderen aanklopte bij Vrou-
wen van Nu was dit niet te-
vergeefs. Ze vroegen of we  
stoere kussenovertrekken 
wilden maken voor de zes 
meter lange bank in de ver-
nieuwde ruimte bij de bar. De 
afdeling Sinderen ging aan 
de slag. Oude spijkerbroeken 
en -rokken in allerlei kleuren 
kwamen uit de kast en wer-
den in 62 stukken gesneden. 
De stukken werden geordend, 

Foto: Helma Tuenter

ontsnappen aan een natuur-
catastrofe en worden daarbij 
niet alleen geconfronteerd 
met de ondergang van hun 
leefwereld, maar ook met hun 
eigen turbulente zielenroer-
selen.
•  Ayelet Gundar-Goshen - Eén 

nacht, Markovitsj
Rond de tijd van de stichting 
van de staat Israël worden de 
rokkenjager Zeëv Feinberg 
en de onopvallende Yacob 
Markovitsj vrienden voor het 
leven.
Voor informatie kun je terecht 
bij Mahamani ten Have-Min-
kes, coördinator projectgroep 
leeskringen van de commissie 
cultuur Overijssel,  
mahamani.tenhave@planet.nl/
0527-291914. ¶

de kracht 
van Samen
De Kracht van Samen, het 
thema van Vrouwen van Nu, 
kwam goed tot zijn recht op 
de provinciale vergadering 
van Gelderland. Wat een 
feest om te ervaren dat je lid 
bent van de grootste vrou-
wenvereniging in Nederland. 
Wat een feest om iedereen 
weer te zien en je contacten 
te versterken. Wat een feest 
om samen plezier te beleven. 
De lezing van Tanja Abbas 
over Modern Naoberschap 
sloot hier heel goed op aan. 
Zij noemde de nieuwe on-
geschreven regels: gedeelde 
verantwoordelijkheid, weder-
zijds vertrouwen en inzet van 
ieders talenten. En waarom 
zou je geen Facebookpagina 
aanmaken om te verbinden? 
Ook Nathalie Baartman, een 
aanstormend cabarettalent, 
droeg bij aan het thema. Zij 
beval in haar voorstelling een 
beetje meer liefde, saamho-
righeid en vrolijkheid aan. De 
kracht van samen geldt voor 
ons allen en voelt goed. Dat 
merk je weer op zo’n dag. ¶
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Vrouwen van Nu Ens bestaat 
zeventig jaar. Op 27 maart 
1947 werd de afdeling op-
gericht, het was de eerste 
afdeling in Flevoland. Dat 
was reden voor de landelijke 
presidente, mevrouw Evers, 
om naar Ens te gaan om 
de werkwijze van de NBvP 
uiteen te zetten. Mevrouw 
Bossenbroek was de eerste 
voorzitter van de nieuwe af-
deling, die 29 leden telde. De 
vrouwen kwamen eens per 
veertien dagen bij elkaar in 
het barakkenkamp en in de 
zomer, vanwege de drukke 
werkzaamheden, eens per 
maand. Geertruida te Selle 
(oud-lid van onze vereniging, 
overleden in 2012) maakte 
deel uit van het eerste be-
stuur en was aanwezig tijdens 
de oprichting. Ze vertelde 
over die tijd: “Voor de oprich-
ting van de NBvP kwamen in 
1946 wekelijks zeventien da-
mes van alle gezindten bijeen 
in de consistoriekamer van de 
Nederlands Hervormde Kerk. 

Vacature: 

Om de continuïteit van de 
commissie handwerken en 
textiele werkvormen te kun-
nen waarborgen, zijn wij op 
zoek naar leden met affiniteit 
voor handwerken, die onze 
commissie willen komen ver-
sterken. Lijkt het je leuk om 
mee te werken aan het tot 
stand brengen van een geva-
rieerd cursusprogramma voor 
leden van Vrouwen van Nu 
uit de provincie Gelderland? 
Vind je het leuk om oude en 
nieuwe handwerktechnieken 
door te geven? Neem dan 
gerust contact met ons op. 
Stuur een berichtje met je 
naam en telefoonnummer 
naar vvn.handwerkciegld@
gmail.com of bel naar  
06-23318648 (Agnes). ¶

samen naar  amsterdam
Tuschinski en waar je je in een 
andere tijd waant. 
Na deze rondleiding staat een 
lunchbuffet voor je klaar in 
Grand Café l’Opera aan het 
Rembrandtplein, op een paar 
minuten lopen van Tuschinski. 
Hierna wandelen wij onder 
leiding van een Gildegids, die 
ons Amsterdam met heel 
andere ogen zal laten zien, 
terug naar het Centraal Sta-
tion, waar je de trein naar 
huis kunt nemen of je bezoek 

Geke de Mooraz Imans-Bult uit 
Oosterwolde werd verrast met 
dit speldje waarin ook een ‘pom-
peblêd’ verwerkt is. Ze draagt het 
bij evenementen van Vrouwen 
van Nu.

Op dinsdag 12 september 
brengen wij een bezoek aan 
Theater Tuschinski in Am-
sterdam. Een gebouw met 
verschillende bouwstijlen, 
waaronder Amsterdamse 
school, jugendstil en art 
deco. De commissie cultuur 
Gelderland biedt je de kans 
om dit prachtige gebouw te 
bezoeken, waar je al lopend 
over prachtige tapijten uitleg 
van een gids krijgt over de 
interessante geschiedenis van 

aan Amsterdam tot in de 
kleine uurtjes kunt verlengen. 
Kijk voor meer praktische 
informatie op pagina 25 of op 
www.vrouwenvannu.nl/ 
gelderland. ¶

Aldy Ploeger

flevoland
70 jaar Vrouwen van nU ens

Ik was zelfs de allereerste 
keer aanwezig. Wij breiden bij 
het leven en hadden het heel 
gezellig met elkaar. Er was 
verder niets te beleven in die 
kale polder. Soms kwamen 
we nog vaker bij elkaar dan 
eens per week. De kosten wa-
ren een dubbeltje per avond. 
Wanneer er iemand jarig was, 
werd er getrakteerd. Als een 
gezin een bedrijf had gekre-
gen, was het helemaal feest, 
dan kregen we minstens 
een plakje cake. Na een jaar 
misten we iets, alleen gezel-
ligheid was niet genoeg. Er 
kwam iemand vertellen over 
de Bond van Plattelandsvrou-
wen en welke mogelijkheden 
er waren. Eensgezind hebben 
we toen besloten ons hierbij 
aan te sluiten.”
De eerste jaren werden er al 
avonden georganiseerd met 
interessante sprekers en on-
derwerpen. Ook maakten de 
leden excursies naar bedrijven 
in de omgeving. De lezingen 
werden zoveel mogelijk door 

eigen leden gedaan, maar 
ook werd er wel iemand uit-
genodigd om op zo’n avond 
te spreken. Eén van die des-
kundigen van buitenaf was 
de heer Fischer uit Enschede. 
Hij was vertegenwoordiger 
van Mitin, een mottenbestrij-
dingsmiddel. Hij hield een be-
toog met het motto Brei niet 
voor de mot. In een krantenar-
tikel werd verslag gedaan van 
die avond: “Dit onderwerp is 
wel uitermate geschikt voor 
een vrouwenvereniging, daar 
immers elke vrouw zich voor 
wol interesseert. Wat vaak 
blijkt uit de vele kleding-
stukken die men, ook op de 
avonden dat de Bond van 
Plattelandsvrouwen verga-
dert, meeneemt om hieraan 
werkzaam te zijn.” Mevrouw 
Te Selle vertelt verder: “Eén 
van de eerste keren kwam 
er ene Wallage spreken over 
Leidse dekens. Hij kon die 
avond niet meer naar huis en 
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bleef bij ons overnachten. Eén 
van de eerste cursussen was 
een kookcursus. We leerden 
een nieuw vegetarisch recept. 
Er zaten wortels en bruine 
bonen in. De voedingswaarde 
klopte wel, maar het was niet 
te pruimen.” 
Na vijftig jaar, we spreken nu 
over 1997, zijn er veel zaken 
veranderd, maar ook zijn er 
overeenkomsten. Een lezing 
over Curaçao uit de begin-
jaren zou nu op een avond 
nog veel dames trekken. En 
ook voor een lezing over de 
schilder Vincent van Gogh is 
nu belangstelling. Spreken in 
het openbaar wordt al jaren 
gegeven en blijft steeds bij 
de tijd. Er staan ook nieuwe 
onderwerpen op het pro-
gramma, zoals een compu-
tercursus en het gebruik van 
internet. De maatschappij 
verandert en dat vindt zijn 
weergave in de NBvP. Er zijn 
minder agrariërs in de Noord-
oostpolder en dus ook bij 
onze leden. Landelijk wordt 
er minder gehandwerkt, net 
als in onze afdeling. Maar er 
komt steeds iets anders voor 
in de plaats. Zo is er nu meer 
aandacht voor kunst en de 
kunstgroep binnen deze afde-
ling is dan ook reuze actief. 
Meer vrije tijd betekent ook 
meer tijd voor hobby’s en 

aandacht voor de omgeving. 
Daardoor startte een tuin-
groep die leuke activiteiten 
heeft.
Na zeventig jaar denken we 
met veel respect terug aan 
die vrouwen die in 1947 het 
initiatief hebben genomen 
een afdeling van wat nu 
Vrouwen van Nu heet op 
te richten. Zij vonden het 
belangrijk om contacten te 
leggen en andere vrouwen te 
ontmoeten in een toen erg 
kale polder met mensen die 
elkaar nog niet kenden, en 
niet zoals ons dorp Ens nu 
is. Dat wij nu anno 2017 nog 
steeds een levendige vereni-
ging hebben met 43.000 le-
den is bijzonder. Het is anders 
geworden, wij gaan mee met 
de tijd, de vooruitgang heeft 
ook het gedrag van vrouwen 
veranderd. Door emancipatie 
en zelfstandigheid, het maken 
van eigen keuzes, leven in dit 
digitale tijdperk. Toch blijven 
we aandacht voor elkaar 
houden en activiteiten orga-
niseren omdat daar belang-
stelling voor is. Aan het aantal 
mensen dat maandelijks op 
de bijeenkomsten komt, is te 
zien dat er altijd interesse is 
voor het aangeboden pro-
gramma, soms leerzaam, 
informatief en/of gezellig. 
Elkaar ontmoeten, blijft een 

uitgangspunt. Ook als het 
nodig is om in onze omgeving 
invloed uit te oefenen, zullen 
we dat niet nalaten.
Onze afdeling Ens heeft veel 
interessegroepen, die elk op 
eigen terrein jaarlijks een pro-
gramma samenstellen, zoals 

Deze groep 
was in Ens te 
gast voor een 
lunch.

Foto: 
Ien Elemans uit 
Wageningen

Biddinghuizen haakt aan. Er 
wordt op de dinsdagmiddag 
druk gehaakt aan de record-
poging voor de grootste de-
ken die in het Guinness Book 
of Records kan komen. 280 
vierkantjes van 10 bij 10 cen-
timeter vinden hun plaats in 
de deken. Voordat de deken in 
elkaar wordt gezet, is er nog 
wel discussie over de kleuren. 
Maar al snel bleek dat in het 
grote geheel van de deken 

140 bij 200 centimeter niet 
uitmaakt. In 2018 wordt de 
deken, waar vrouwen uit heel 
Nederland aan haken, ge-
presenteerd in Leeuwarden, 
de culturele hoofdstad van 
Europa in 2018. Een leuk ini-
tiatief van Joke Huijing, Lijnie 
van Bergeijk, Cora van Dui-
venbode, Janny Aarsen, Marie 
Poppe, Willy Westra en gast-
vrouw Gerry van Leeuwen. ¶

een leesgroep, kunstgroep, 
wandelgroep, een tuingroep 
enzovoort. Voor elk wat wils, 
iedereen kan zelf besluiten 
waaraan mee te doen. Ieder-
een draagt haar steentje bij 
en zodoende kunnen we met 
de Kracht van Samen nog jaren 
vooruit!
Op 20 april hebben we het 
jubileum gevierd in Het Wa-
pen van Ens met in de middag 
een gezellig samenzijn met 
alle leden, daarna een etentje 
en ‘s avonds een optreden van 
Twee Recht Twee Averecht. ¶

Hilly Binksma-Martens, 
voorzitter

Bron: Het waait hier nooit…  
Of toch
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dringende oproep 
redactielid
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 tot-
standkoming van het provinciaal nieuws voor 
dit ledenmagazine? Je kunt je eigen creativi-
teit hierin kwijt. Neem dan contact op met de  
redactie. vrouwenvannu.redactieflevoland@
gmail.com. ¶

bouw bevindt zich een 50 
meter lange openluchtma-
quette van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. Als deze 
onder water wordt gezet, kun 
je zelf ervaren hoe de linie 
werkt.
Mocht dit nog niet voldoende 
zijn, dan kun je in het muse-
um met een virtual reality-bril 
op een parachutesprong over 
de waterlinie maken en zien 
wat nog nooit iemand heeft 

noord-holland

de rechtszaken van clara Wichmann 
voor vrouwenrechten

gezien, namelijk de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie die on-
der water is gezet.
We worden ontvangen in het 
museum met koffie/thee en 
gebak. Na het museumbe-
zoek gaan we naar het dicht-
bij gelegen restaurant Vroeg 
voor de lunch. Na de lunch 
is iedereen vrij om op eigen 
gelegenheid het fort nader te 
bekijken. Meer over deze ex-
cursie lees je op pagina 26. ¶

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

Utrecht
Waterliniemuseum

In het Waterliniemuseum 
kom je in een interactieve 
ontdekkingstocht van alles 
te weten over de waterlinie. 
Ga mee op de excursie naar 
dit museum op 27 september. 
Een waterlinie is een uniek 
en typisch Nederlands verde-
digingssysteem, waarbij de 
verdediger gebruikmaakt van 
aaneengesloten onder water 
gezette polders. Midden in 
het bijzondere museumge-

Anniek de Ruijter ziet in haar 
moeder, Vrouw van Nu Ineke 
Bakker en (bestuurs)lid van 
afdeling Heiloo, een voor-
beeld. Anniek vertelt: “Toen 
wij, mijn zus, broer en ik al ge-
boren waren, ging mijn moe-
der nog studeren. Wij vonden 
dat heel gewoon, we zijn ook 
nooit iets tekortgekomen.” 
Anniek (34), afgestudeerd 
meester in de rechten en ge-
promoveerd, getrouwd, twee 
kinderen, heeft een volledige 

baan als universitair docent 
aan de UvA. Daarnaast is ze 
als vrijwilliger voorzitter van 
Stichting Proefprocessenfonds 
Clara Wichmann. Het fonds is 
vernoemd naar Clara Wich-
mann (1886-1922), die streed 
voor gelijke rechten van de 
vrouw, zoals het kiesrecht. 
Zij studeerde strafrecht en 
overleed helaas veel te jong, 
enkele uren na de geboorte 
van haar dochtertje. 
Het Proefprocessenfonds Cla-

ra Wichmann voert principiële 
en proactieve rechtszaken om 
de rechtspositie van vrouwen 
in Nederland te verbeteren. 
Over dit werk en het voeren 
van rechtszaken voor vrou-
wen gaf Anniek een lezing 
bij Vrouwen van Nu afdeling 
Heiloo. Tijdens deze avond 
werd er stevig gediscussieerd. 
Op de vraag of er feministes 
in de zaal waren, kwam in 
eerste instantie weinig res-
pons. Maar tegen het einde, 

toen het over ongelijkheden 
ging, vroeger en nu, kwam de 
herkenning. 
Nog steeds is er achterstand 
als het bijvoorbeeld gaat over 
de beloning van vrouwen 
en het bekleden van hogere 
posities. Mijn vraag aan An-
niek was: “Maar er zijn toch 
verschillen tussen mannen en 
vrouwen?” Anniek licht toe: 
“Ja, die zijn er zeker, maar die 
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knitted knockers

Judith Zeeman en Gerda Heijnen van de brei- 
en haakclub Zaans Geluk in Zaandam willen 
aandacht vragen voor knitted knockers. Dit 
zijn gebreide of gehaakte borstprotheses die 
gemaakt zijn van zacht katoenen garen. 
Eerst wat geschiedenis. Een jonge Ameri-
kaanse vrouw, Beryl Tsang, had een mas-
tectomie (borstamputatie) ondergaan. Zij 
ervaarde echter problemen en ongemak met 
de aan haar verstrekte siliconen prothese. 
Aangezien zij een verwoed breister was, heeft 
zij voor zichzelf een gebreide prothese ge-
maakt. Vrouwen in haar omgeving hadden 
belangstelling voor die gebreide prothese en 
zo kwam van het een het ander.
Er werd een organisatie opgericht met als 
doel ervoor te zorgen dat iedere vrouw die 
zo’n prothese wil hebben deze gratis kan krij-
gen. Na verloop van tijd is deze organisatie, 
Knitted Knockers, wereldwijd gegaan. Zo zijn 
er nu overal brei- en haakclubs aan het werk 
om de protheses te maken en te ervoor zor-
gen dat deze bij de vrouwen terechtkomen. 
De patronen zijn in alle talen te downloaden.
Sinds enige tijd is er ook een Nederlandse tak 
van de Knitted knockers actief, en de brei- en 
haakclub Zaans Geluk heeft zich daarbij aan-
gesloten. Gerda: “Vrouwen kunnen de pro-
theses direct op de huid dragen, zodat ze ook 
in een normale beha gebruikt kunnen wor-
den. Er is dus niet perse een dure prothese-
beha nodig. Doordat de protheses van katoen 
zijn gemaakt, nemen zij vocht op, wat het 

natte, zweterige gevoel dat 
een hoop vrouwen ervaren 
met een siliconen prothese 
tot een minimum beperkt. 
Ook zijn ze door de vulling 
die gebruikt wordt een heel 
stuk lichter dan de siliconen 
protheses, die wel tot 1,5 kilo 
kunnen wegen.
Voor de vrouwen die ze wil-
len hebben, worden ze per 
twee geleverd (een om te 
dragen en een voor in de 
was). Er wordt gewerkt met 
katoen in de kleuren van de 
huid , maar mocht iemand 
een andere kleur willen, dan 
is dat mogelijk, bijvoorbeeld 
voor vrouwen met een don-
kere huidskleur. Voor in het 
zwembad wordt ander mate-
riaal gebruikt. De protheses 

zijn zelf bij te vullen doordat ze niet perma-
nent afgehecht worden. Verder heeft Gerda 
ontdekt dat de maten echt verschillen. Ze 
heeft contact opgenomen met Marlies Dek-
kers en zo wordt ze steeds deskundiger op 
gebied van Knitted Knockers. Bij Zaans Geluk 
is er een vrouw die zelf gebruikmaakt van 
de protheses en niet schroomt om nieuwe 
modellen te passen. Ook de partner wil er 
een stem in hebben, blijkt uit ervaring. Om de 
kas te spekken, worden markten bezocht en 
worden de mooie gemaakte werkstukken van 
de club verkocht. Zo is Zaans Geluk ook op de 
Weversmarkt in Hoorn te vinden Vrouwen die 
deze speciale protheses willen hebben, kun-
nen een aanvraag indienen via een formulier 
dat te vinden is op www.knittedknockers.nl, 
of direct bij Zaans Geluk (075-6124024), elke 
zaterdag te vinden op de Kleine Tocht 7L te 
Zaandam en sinds kort ook via Facebook. ¶

Lia van Engelen

zijn er ook tussen vrouwen 
onderling. Waar het om gaat 
bij het feminisme, is dat zowel 
vrouwen als mannen de ge-
lijke vrijheid krijgen om te zijn 
wie ze zijn en te doen waar ze 
goed in zijn. Zo zijn er man-
nen die graag een grotere 
zorgtaak voor de kinderen 
of als mantelzorger op zich 
zouden willen nemen, dan 
wat nu normaal wordt ge-
vonden. Er zijn ook vrouwen 
die graag prioriteit willen ge-
ven aan hun carrière, of juist 
niet, en dat is ook allemaal 

prima, maar vaak ontbreekt 
er nog altijd de ruimte voor 
deze keuzes, hoewel er al veel 
meer mogelijk is dan vroe-
ger.” Anniek had veel plezier 
in het geven van een lezing 
voor Vrouwen van Nu en de 
opbrengst ervan komt ten 
goede aan het Proefproces-
senfonds Clara Wichmann. 
Het fonds heeft de afgelo-
pen twintig jaar honderden 
procedures financieel on-
dersteund. Deze procedures 
kunnen dankzij de financiële 
bijdragen van donateurs wor-

den gevoerd. Een rechtszaak 
wordt door de stichting ge-
voerd als er voor een zaak 
nog geen eerdere jurispru-
dentie bestaat. Zo kan het 
fonds rechten creëren voor 
vrouwen die er eerst nog niet 
waren. Te denken valt aan 
stalking, maar ook vrouwen 
die door huwelijk geen recht 
meer zouden hebben op hun 
meisjesnaam, zoals gebeurt 
bij Turkse vrouwen in Neder-
land. Het fonds vergoedt deze 
proceskosten. De doelstelling 
van het fonds is dan ook: de 

maatschappelijke en juridi-
sche positie van vrouwen in 
Nederland verbeteren, be-
invloeding van het recht, de 
rechtspraktijk, de wetgeving 
en de wettoepassing om dit 
te bereiken. 
Anniek de Ruijter geeft in elk 
geval veel stof tot nadenken 
en discussie over vrouwen-
rechten/achterstand, zodat je 
de mening van je leden hier-
over ook kunt leren kennen. ¶

Anniek de Ruijter en Lia van 
Engelen
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Vacatures

Het PB van Zuid-Holland 
nodigt de leden van alle 42 
afdelingen die de provincie 
Zuid-Holland rijk is, uit om te 
reageren op onderstaande 
(commissie) vacatures:

Bestuursleden provinciaal 
bestuur Zuid-Holland
Het provinciaal bestuur (PB) 
van Zuid-Holland zoekt een 
enthousiast PB-lid om de 
ideeën en plannen van het PB 
mee uit te voeren. Wij bieden 
een leuke groep, die in goede 
sfeer als verbindende schakel 
fungeert tussen de afdelingen 
en de landelijke organisatie. 
Reiskosten naar vergade-
ringen en naar alle binnen 
het PB geldende activiteiten 
worden vergoed. Vind je het 
leuk om nieuwe contacten te 
leggen en kun je met de com-
puter omgaan, kom dan eens 
vrijblijvend naar onze verga-
dering om zelf te ervaren hoe 
boeiend het is om met elkaar 
te bouwen aan de toekomst 
van Vrouwen van Nu. Je krijgt 
er veel voor terug! Voor meer 
informatie kun je contact 
opnemen met de voorzitter 
van het PB, Addy Vente, 0186-
610282/vrouwenvannuzuid-
holland@gmail.com.

Commissie contact-
vrouwen
Wil je leuke vrouwen ont-
moeten en in overleg gaan 
met het provinciaal bestuur, 
dan is dit je kans om regio-
contactvrouw te worden van 
je regio. Ik kan het iedereen 
aanbevelen! Op zaterdag 11 
maart bij 80-jarig jubileum 

van de provincie in het Oude 
Luxor zag ik zo veel bekende 
Vrouwen van Nu, dat ik 
dacht: wat is het toch heerlijk 
om contactvrouw van een 
regio te zijn. Er worden nog 
contactvrouwen gezocht voor 
de regio’s 1, 2 en 3+4. Wacht 
niet, maar neem contact op 
met de voorzitter van het PB, 
Addy Vente, 0186-610282/
vrouwenvannuzuidholland@
gmail.com.

Commissie redactie
Deze commissie verzorgt 
de kopij voor het Landelijke 
Vrouwen van Nu-magazine. 
Je hebt daarbij contact 
met onder meer de andere 
provinciale commissies en 
plaatselijke afdelingen. Daar-
naast kunnen onderwerpen 
uit de samenleving worden 
ingebracht. Het tijdsbeslag is 
beperkt, aangezien de taken 
verdeeld kunnen worden. Je-
zelf ontplooien en je steentje 
bijdragen aan het mooie lan-
delijke blad geeft persoonlijke 
voldoening en betrokkenheid 
bij onze vereniging. Voor 
het commissiewerk ontvang 
je jaarlijks een vergoeding. 
De reis- en overige kosten 
worden op basis van de pro-
vinciale regeling vergoed. 
Meld je aan, je bent van harte 
welkom, viavrouwenvannu.
redactiezh@gmail.com. Lie-
ver eerst bellen? 06-18551815 
(Klaasje Suurd)

Commissie serviceteam
Een unieke kans! Kom nu bij 
het serviceteam en benut je 
talenten. Kun je goed luis-

teren, mensen stimuleren 
en verbinden, dan ben jij 
de vrouw die ons team kan 
versterken. Dit jaar wordt 
er door het Landelijk Bureau 
extra aandacht gegeven aan 
cursussen voor de service-
teams. Het serviceteam is er 
om de afdelingen te onder-
steunen bij bestuurlijke of 
organisatorische vragen. Met 
elkaar zoeken we dan naar 
oplossingen. Ook fungeert 
het team als luisterend oor. 
Onkosten worden vergoed. 
Wilma Born (06-10551452) en 
Orja Schuur (079-3414423) 
kunnen je hier meer over ver-
tellen.

Commissie Training- en 
Advies Groep (TAG)
Versterking! De TAG bevor-
dert de deskundigheid bij alle 
leden, afdelingsbesturen en 
commissieleden van Vrouwen 
van Nu door middel van trai-
ningen, workshops en cursus-
sen. Taken voor de leden van 
de commissie TAG:
•  een actueel overzicht geven 

van trainingen, workshops 
en cursussen maken (trai-
ningsaanbod)

•  advies geven over het trai-
ningsaanbod

•  begeleiden en ondersteunen 

bij het zoeken naar een pas-
sende training, workshop of 
cursus

•  in de regio’s het trainings-
aanbod aanbieden

•  voor dit trainingsaanbod 
geschikte locaties regelen

• deelnemers registreren
•  aangemelde deelnemers 

uitnodigen en informatie 
sturen

Vind je het ook leuk om veel 
Vrouwen van Nu te ontmoe-
ten uit de hele provincie, dan 
ben je wellicht degene die 
ons team wil komen ver-
sterken! Doe mee! Ben je in 
het bezit van een computer? 
Voor deze werkzaamheden 
is het handig hiervan gebruik 
te maken. Voor dit commis-
siewerk ontvang je jaarlijks 
een vergoeding. De reiskosten 
worden op basis van de pro-
vinciale regeling vergoed. Heb 
je vragen, neem dan contact 
op met Marijke Niesing, vrou-
wenvannuzuidholland@gmail.
com.

Commissie website
Spin in het web gezocht, 
maar wel wanneer JIJ dat 
wilt. Echt een werkje voor de 
doe-het-zelver. Wanneer het 
je uitkomt. Vanaf je eigen pc. 
Opdrachten en aanvragen 
worden van alle kanten aan-
gereikt. Samen met de andere 
webmaster spin je alles tot 
een sterk vangnet. Bovendien 
sta je alle afdelingswebmas-
ters bij wanneer zij om hulp 
verlegen zitten. Wil je meer 
weten, neem dan contact 
op met Pien Verburg, 0181-
402714/pienverburg@chello.nl.

PB-voorzitter Addy Vente ver-
zoekt op de jaarvergadering 2017 
leden zich te melden voor diverse 
interessante vacatures. 
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afscheid redactielid carla angevare

Alles heeft een begin, maar ook een eind. 
Aan de hand van enkele steekwoorden wil 
ik namens alle leden Carla bedanken voor 
het werk dat zij in de redactie voor Vrouwen 
van Nu Zuid-Holland heeft gedaan. In het 

Fles sap van ‘de Westlandse druif’ te Monster.
Foto: Klaasje Suurd

blad van juni 2013 werd Carla 
voorgesteld als nieuw redac-
tielid. Omdat de redactie uit 
nog maar één lid, Hans Piel-
kenrood, bestond, stelde Carla 
zich uit collegiale dienstbaar-
heid beschikbaar.
Dit steekwoord blijkt, toen en 
nu, op Carla van toepassing. 
TWIN-reizen met visueel ge-
handicapten, rondleidingen in 
Diergaarde Blijdorp, quilten, 
schilderen, Eetclub Vrouwen 
van Nu afdeling Benthuizen 
organiseren, vormen slechts 
een greep uit haar vele bezig-
heden.
Carla heeft al geruime tijd te 
maken met de mantelzorg 
van ouder wordende ouders. 
Deze zorgen zijn inmiddels 
van dien aard dat zij zich ge-
noodzaakt ziet om een deel 
van haar vrijwillige taken te 
schrappen. Dat is dus helaas 
ook het redactiewerk van 
Vrouwen van Nu. 

gewoontes, rituelen en tradities zijn  
verbindende factoren

Afdeling Ridderkerk had op 27 maart een le-
zing over Schotland op het programma staan. 
Als provinciaal redactielid bezocht ik deze 
avond. Wat mij direct bij binnenkomst opviel: 
er klonk pianomuziek!
Traditie 1: een groepje pianistes onder de le-
den bracht bij toerbeurt voorafgaand aan het 
programma livemuziek ten gehore. Wat een 
warm welkom!
Traditie 2: op de aanmeldingstafel stond een 
prachtig boeket bloemen. Wie een lootje 
kocht, maakte kans om dit te winnen. Aan de 
spreker de eer om het winnende lot te trek-
ken.
Schotland werd deze avond met veel enthou-
siasme door de spreker op de kaart gezet, 
ondersteund door mooie beelden en gedegen 

achtergrondinformatie. Een 
land met tradities: Schotse 
ruiten in heel veel variaties en 
kleuren, schapen, doedelzak-
ken, kilts, verhalen die zich in 
kastelen, moerassen of meren 
afspelen en niet te vergeten 
whisky. Ook het proeven van 
dat laatste is traditie bij de 
lezing. Interesse? Info: cor-
rydejong@planet.nl. Welke 
afdeling heeft ook een eigen 
traditie? Laat het weten aan 
de provinciale redactie van 
Zuid-Holland via vrouwen-
vannu.redactiezh@gmail.
com. ¶ Foto: Klaasje Suurd 

Gezamenlijk togen wij diverse keren naar 
dames voor een interview; dat was altijd 
boeiend en gezellig. Afwisselend maakten 
we de tekst waarna die enkele keren heen 
en weer ging per e-mail alvorens de uitein-
delijke versie naar de landelijke redactie in 
Den Haag werd gezonden om in het lande-
lijke blad te worden opgenomen.
Bedankt Carla! Op de Jaarvergadering in 
Monster op 20 april heeft het PB alle ver-
trekkende commissieleden bedankt en voor 
een cadeau gezorgd. Inmiddels is dit pre-
sentje ook in jouw bezit gekomen. Bij deze 
bedank ik je voor het contact en de plezieri-
ge samenwerking die wij in de afgelopen drie 
jaar hadden en wens ik je alle goeds voor de 
toekomst. ¶

Tot ziens, Klaasje
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in memoriam  
tonia driesse

Tonia Driesse 
1951-2017
Foto:  
Pien Verburg

Op 30 april bereikte ons het droevige bericht 
van het overlijden van Tonia Driesse. Tonia 
was al dertig jaar lid van Vrouwen van Nu. In 
die tijd heeft zij op haar eigen, inspirerende 
wijze diverse functies binnen de vereniging 
bekleed. 
Ze heeft met veel inzet vele jaren een be-
stuursfunctie vervuld bij haar afdeling in Nu-
mansdorp en daar heeft ze ook de dagreisjes 
georganiseerd. Dit tot veel plezier van de da-
mes, maar zijzelf genoot er misschien nog wel 
het meest van. Daarna is ze contactvrouw 
geworden van de regio en ook dat heeft ze 
met veel succes gedaan. De volgende stap 
was de provinciale reiscommissie van Zuid-
Holland, waarin ze enthousiast vele mooie 
reizen begeleidde. Haar laatste functie was 
secretaris van het provinciaal bestuur Zuid-
Holland, waar ze met haar ideeën een grote 
inbreng had. 
Op het 80-jarig jubileumfeest van onze pro-
vincie op 11 maart was Tonia er ’s middags 
nog bij, daarna is ze snel zieker geworden. 
Haar overlijden is niet alleen een groot verlies 
voor haar naasten, maar ook voor Vrouwen 
van Nu. ¶

Addy Vente, voorzitter PB tot april 2017

zeeland
rondleiding langs struikel-
steentjes in zierikzee

Renee van der Hulle-Ossendrijver, lid van 
Vrouwen van Nu Brouwershaven en ook 
lid van de Stichting Struikelstenen Zeeland 
werkgroep Schouwen-Duiveland, leidt ons op 
7 september langs de dit jaar in Zierikzee ge-
plaatste struikelsteentjes. 
Deze steentjes zijn geplaatst ter herinnering 
aan de Joodse inwoners van Schouwen-
Duiveland die dit jaar 75 jaar geleden op 24 
maart 1942 zijn weggevoerd. Op een enkeling 
na heeft geen van deze mensen de Tweede 
Wereldoorlog overleefd. Ze werden in vernie-
tigingskampen vermoord.
Struikelstenen of Stolpersteine (stolpern be-
tekent struikelen), een initiatief van de Duitse 
kunstenaar Gunter Demnig, zijn kleine keien 
van 10 bij 10 bij 10 centimeter, bedekt met 
een bronskleurig metalen plaatje met daarin 
de naam en de plaats van het overlijden. De 
stenen worden geplaatst in het trottoir voor 
de huizen waarin de betrokkenen het laatst 
vrijwillig woonden en waaruit zij verdreven 
en vermoord zijn.
Omdat de meesten geen graf hebben, krijgen 
ze hierdoor een naam en daardoor blijven 
zij in herinnering bestaan. Op Schouwen-
Duiveland werden op 7 februari 23 stenen 
(1 in Burgh-Haamstede en 22 in Zierikzee) 

geplaatst zodat hun namen 
in de huidige samenleving 
voortleven. Door deze stenen 
worden ook omstanders zich 
bewust van het verleden. 
Wij, Vrouwen van Nu afde-
ling Brouwershaven, zijn ons 
ervan bewust wat er in het 
verleden gebeurd is en hopen 
dat geen mens dit ooit nog 
zal overkomen. Daarom laten 
wij ons rondleiden. Bij ieder 
adres met steentjes wordt 
gestopt, waarbij Renee in het 
kort de geschiedenis vertelt 
van de familie die op dit adres 
gewoond heeft. 
De wandeling begint om 
14.00 uur op het Havenplein 
en eindigt bij Lunchroom 
Maarstraat Eten en Drinken 
aan de Maarstraat 16 te Zie-
rikzee, waar wij onder het 
genot van een kopje koffie/
thee nog even kunnen napra-
ten. ¶ 
Pia Krijger, Vrouwen van Nu 
afdeling Brouwershaven
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De reiscommissie van Vrouwen van Nu 
Noord-Brabant heeft een citytrip samenge-
steld naar Parijs. We vertrekken op donderdag 
26 oktober en komen in de namiddag aan in 
ons hotel, waar drie nachten zullen verblij-
ven. Na het diner bestaat de mogelijkheid om 
deel te nemen aan een avondlichttour onder 
leiding van een gids, inclusief bezoek aan de 
toren Montparnasse en een boottocht op de 
Seine door verlicht Parijs. De volgende dag 
beginnen we met een uitgebreide stadsrond-
rit per bus langs de beroemdste pleinen en 
gebouwen. De bus zet ons af bij de Opérea, 
vlak bij de grote warenhuizen, waar we aan 
het eind van de middag weer opgehaald wor-

op reis

den. Na het diner kunnen we dwalen door 
het Quartier Latin inclusief cafébezoek en een 
drankje. Op zaterdag bestaat de mogelijkheid 
om met een gids een wandeling te maken 
naar de Marais. Daarna vertrekken we naar 
het lustslot Versailles. Voordat we op zon-
dag de terugreis aanvaarden, gaan we nog 
naar de pittoreske wijk Montmartre voor een 
ontdekkingstocht langs onder meer de Sacré-
Cœur en het bekende schilderspleintje Place 
du Tertre. Voor verdere informatie 
zie http://vrouwenvannu.nl/noord-
brabant/4-dagen-parijs-met-vrouwen-van-
nu-noord-brabant. ¶

noord-brabant

Voorstelrondje: brigitta wolvers

In het aprilnummer heb je al 
kennis kunnen maken met 
Erna Glasbergen en Diana 
van de Rijt-Goudsmit. Zij 
zijn op 19 april tijdens de le-
denvergadering gekozen in 
het provinciaal bestuur. Ook 
Brigitta Wolvers is toen ge-
kozen. Hieronder vind je haar 
verhaal.
Brigitta is 53 jaar, woont in 
Drunen en is sinds februari 
2017 lid van de afdeling Dru-
nen/Elshout. Zij is werkzaam 
geweest als teammanager 
en bedrijfsprocesconsultant. 
Momenteel is zij op zoek 
naar een nieuwe uitdaging. 
Wat vrijwilligerswerk betreft, 
denkt zij die uitdaging gevon-
den te hebben als secretaris 
bij Vrouwen van Nu. Haar 
motivatie om voor onze ver-
eniging aan de slag te gaan: 
“Je ziet vooral leden die ouder 
en niet meer werkzaam zijn. 
De noodzaak om te verjongen 
is urgent om te kunnen over-
leven. Hoe kunnen we jonge-
re doelgroepen binden? Ik wil 
onderzoeken waar vrouwen 
in de leeftijdscategorie 35-45 
jaar en 45-55 jaar behoefte 
aan hebben en daar vanuit 
Vrouwen van Nu iets voor 
bieden. Ik denk bijvoorbeeld 
aan trainingen en netwerken 
om problemen binnen het 
gezin bespreekbaar te maken 
(coachings en/of workshops). 
Ik heb hier zelf veel ervaring 
mee en zie het als een uitda-
ging om anderen iets te leren. 
Als voorbeeld denk ik aan 
communicatie: je hoort iets 
en vult vervolgens het hele 
verhaal in met je eigen filters 

(zoals ervaringen, angsten, 
percepties). Daardoor reageer 
je op een manier die niet altijd 
reëel, relevant of eerlijk is. 
Daar heb ik trainingen voor 
hoe je zonder oordeel kunt 
luisteren. Daarnaast heb ik 

veel ervaring hoe processen 
te verbeteren. Ik zie het als 
een enorme uitdaging om 
daarmee aan de slag te gaan.” 
Brigitta is ook uitermate 
sportief. Zij tennist, skiet, en 
doet aan lange afstandswan-
delen. Dit jaar loopt zij voor 

Brigitta Wolvers.  
Foto: Ria van Deursen.

Het nieuwe provinciaal bestuur : Marjo (voorzitter), Hanny (notu-
liste buiten bestuur), Erna (bestuurslid), Paulie (bestuurslid), Ans 
(bestuurslid), Leny (penningmeester), Brigitta (secretaris) en Diana 
(bestuurslid).
Foto: Ria van Deursen

de vijfde keer de vierdaagse 
en dat voor een goed doel: 
Alzheimer.  
Je kunt haar sponsoren via 
www.devierdaagsesponsor-
loop.nl/wandelaars/ 
brigitta-wolvers ¶
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afscheid

Tijdens de ledenvergadering 
werd er afscheid genomen 
van Annet Peelen. Annet is 64 
jaar, woont in Steenbergen en 
sinds 2011 lid van de afdeling 
daar. Zij is werkzaam als me-
devennoot op een gemengd 
agrarisch bedrijf, doet de 
hele administratie en verricht 
hand- en spandiensten. Ver-
der is zij werkzaam geweest 
als front-officemedewerker in 
de bibliotheek. 
In 2011 werd Annet secretaris 
van het provinciaal bestuur in 
de provincie Noord-Brabant, 
toen nog een kleine, com-
pacte provincie met ongeveer 
duizend leden. Nu zijn we 
door de fusie met de KVO 
een veel grotere provincie. 
Annet heeft deze fusie mede 
vormgegeven, vooral door de 
uitwerking van de bestuurs-

structuur. Zij is er trots op dat 
het gelukt is één grote vrou-
wenorganisatie in Noord-
Brabant te maken en inhoud 
te geven. 
Grote aandachtspunten voor 
Annet waren ook het beheer 
van de eigen ledenadminis-
tratie (ledenportal) door ie-
dere afdeling en de afdelings-
websites. Zij heeft zich hier 
altijd sterk voor ingezet. Bij-
zonder vond zij de organisatie 
van de inspiratiedagen in 2014 
en 2015. Het invoeren van de 
PRK-subsidie heeft zij mede 
vormgegeven. Door deze 
subsidie kunnen afdelingen 
mooie activiteiten onderne-
men en wordt de onderlinge 
samenwerking bevorderd.
Hoe ziet Annet de toekomst 
van Vrouwen van Nu? “Be-
langrijk is om aan te sluiten 

Annet Peelen

Een wagen uit 2016.

op de vraag van de leden. Bui-
ten de paden treden, iets an-
ders aanbieden of doen. Dit is 
dan ook een mogelijkheid om 
nieuwe leden te trekken. Er 
moet wel voortdurend aan-
was van leden blijven komen 
om een toekomst te hebben. 
Meegroeien met de maat-
schappij. Laat je zien binnen 
de plaatselijke gemeenschap, 
timmer aan de weg, zodat 
men niet om je heen kan en 
de vrouwen zeggen: daar wil 
ik bij horen.” ¶

parade van Vermaeck

In het juninummer van vo-
rig jaar kon je lezen over de 
Brabantsedag in Heeze. In 
augustus ging ik zelf een kijkje 
nemen en werd volkomen 
overdonderd. Het is een spek-
takel dat je absoluut gezien 
moet hebben. Dit jaar trekt 
de cultuurhistorische optocht 
voor de zestigste keer door 
Heeze op de laatste zondag 
van augustus. De tocht be-
looft dit jaar nog overweldi-
gender te worden. De impo-
sante decorwagens worden 
namelijk voortgetrokken door 
nog een Brabantse traditie: 
Kempische trekpaarden. De 
verbeelding van de wagens, 
samen met keer op keer de 
indrukwekkende aanblik van 
een naderend driespan met 
deze trekpaarden, zorgt er-

voor dat het publiek op een 
ware parade vol vermake-
lijkheden wordt getrakteerd. 
Wat je als bezoeker gaat zien, 
zijn allerlei verschillende vor-
men van vermaak uitgevoerd 
op 16 wagens, voortgetrokken 

door 48 paarden en verbeeld 
door ruim 2000 acteurs! Het 
thema van deze zestigste 
Brabantsedag is Parade van 
Vermaeck. ¶

Leny Moerbeek
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