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2 – voorwoord van de voorzitter

Ik gebruik het fietsen zelf graag symbo-
lisch. De symboliek van aanpassen aan de 
veranderende omgeving, zoals de fietsindus-
trie dat doet. En de symboliek voor activiteit 
en verantwoordelijkheid nemen, voor eigen-
heid en keuzes. Je fietst zelf en toch ga je 
bewust soms ook samen. Fietsend om snel-

heid te maken en rustig om te genieten. 
Nieuwe routes wellicht. Hier in Neder-

land gebeurt het nogal eens dat je de 
wind flink tegen kunt hebben, als 
persoon of als bedrijf of instituut. Als 
je ontdekt hoe je kunt profiteren van 
de wind, net als samen rijden in een 
peloton, dan vlieg je vooruit en pro-
fiteer je van de kracht van samen. 

Altijd alert reagerend op de omstandigheden 
en context. Soms moet je zelf echt stevig op 
de pedalen. Hoe is dat eigenlijk voor onze ver-
eniging? Hebben we de wind mee of de wind 
tegen? Zijn verenigingen nog van deze tijd of 
is er juist behoefte aan andere manieren van 
verbinden? Hoe geef je dat dan vorm en word 
je als vereniging zo wendbaar dat je profiteert 
van de wind? 

In dit tijdperk van verandering (lees eens een 
artikel van professor J. Rotmans) is jezelf als 
vereniging iets van opnieuw uitvinden geen 
sinecure. Het is maar hoe je kijkt of ervaart 
dat je de wind mee of tegen hebt. Daarin 
kunnen we leren van de zeilers. Die weten dat 
ze de wind niet kunnen beïnvloeden, maar 
wel de stand van de zeilen. De uitspraak “Al-
leen reis je misschien sneller, samen kom je 
verder” geeft voor mij aan dat we er tijd voor 
mogen nemen. In de symboliek van fietsen 
ben ik nieuwsgierig naar het nieuwe (fietspa-
den)netwerk dat we gaan maken: een mooie 
reis. 

Als muzikale inspiratie omdat het de kunst is 
te genieten van de reis: Op fietse van SKIK,  
te zien en te beluisteren op  
www.youtube.com/watch?v=FnDF88Ulrz8.

Margreet Oostenbrink,

Voorzitter Vrouwen van Nu

fietsen
Ik ben dol op fietsen. Een ideale manier om je hoofd leeg te  

maken, je gedachten te ordenen en fris weer thuis aan te 

komen. Een fiets hoort bij ons, bij onze cultuur van ‘doe maar  

gewoon’ en een cultuur van praktisch handelen. In de fiets- 

cultuur zie je de thema’s van nu, individualisme, duurzaam-

heid en de vergrijzing en digitalisering, terug. De fietsindustrie 

heeft de wind in de rug, innovatie volop, maar hadden ze een 

tijdje terug niet eerst juist de wind vol op de kop?
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4 - nieuws uit eigen huis

Beervelde is op 6, 7 en 8 ok-
tober de ontmoetingsplaats 
voor alle tuinvrienden en een 
ongekende gelegenheid om 
met een groot aantal top-
kwekers in contact te komen. 
Gelegen op een van de mooi-
ste privédomeinen in Oost-
Vlaanderen, het hart van de 
Belgische sierteelt, bieden 230 
exposanten het beste van  
wat er op het gebied van 
planten en tuinen te vinden is. 
De combinatie met decoratie,  
antiek, ambachten, kinder-
animatie, workshops, demon-
straties en culinaire hoog-
standjes zorgen voor een 

Vrouwen van Nu-leden krij-
gen op vertoon van hun le-
denpas 20 procent korting 
op de entree voor de unieke 
zilvertentoonstelling Voorbij 
ijdelheid. Zes eeuwen zilver in en 
rond Bergen op Zoom.  

Heerlijk wintershoppen en in-
spiratie opdoen voor de feest-
dagen om je vervolgens onder 
te dompelen in het leven van 
de Oranjes op Paleis Het Loo! 
De tiende editie van Spirit of 
Winter maakt van 15 tot en 
met 19 november de warmste  
winterdagen van het jaar. 
Vijf dagen lang vind je hier 
ruim 150 specialisten, smaak-
makers, sfeermakers, trend-
setters en nog veel meer. 
Knapperende vuurtjes, dui-
zenden lichtjes, livemuziek 
en het brede aanbod van 

ledenvoordeel

Spirit of winter 
op paleis het loo

standhouders staan garant 
voor onvergetelijke winterse 
gezelligheid. Lezers van dit 
magazine ontvangen met de 
kortingscode vrouwenvannu 
3,50 euro korting op een 
ticket voor Spirit of Winter op 
Paleis Het Loo. Volwassenen 
betalen 14 euro in plaats van 
17,50 euro. Bestel je tickets op 
www.spiritofwinter.nl/actie. 
De korting wordt direct ver-
werkt in je ticket. Een ticket 
geeft ook gratis toegang tot 
Paleis Het Loo en haar tuinen. 

¶

de vele gezichten 
van zilver

tuindagen  
van beervelde

harmonieuze totaalbeleving. 
Dit najaar worden de padden-
stoelen in de kijker gezet. 
Beervelde is vooral het feest 
van de tuin, een gezellig uit-
stapje in een stukje prachtige 
natuur met de hele familie of 
vrienden en genieten van een 
natje en een droogje. Leden 
van Vrouwen van Nu krijgen  
4 euro korting op de entree 
op vertoon van hun ledenpas 
aan de kassa. Leden betalen 
8 euro in plaats van 12 euro 
(maximaal 2 personen). 
Gratis voor kinderen tot en 
met 14 jaar. Meer info op 
www.parkvanbeervelde.be. ¶

De tentoonstelling is te zien 
tot 29 oktober in vijf monu-
menten, waaronder het Mar-
kiezenhof (oudste stadspaleis 
van Nederland). 
Meer info op  
www.markiezenhof.nl. ¶
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Op 9 april 2018 vertrekken 
we naar Yogyakarta. De reis 
wordt speciaal voor ons geor-
ganiseerd door FOX. Op deze 
reis zien we de beroemde 
Borobudur, de Prambanan 
en de Kraton en verschillen-
de tempels op Bali. Om het 
leven van de bewoners te 
leren kennen, bezoeken we 
plantages en kun je fietsen 
door dorpjes en langs rijstvel-
den. Op Bali maken we een 
echte Balinese dag mee met 
het bezoek aan een school-
tje, zien we vrouwen offers 
voorbereiden, gaan we eggen 
met ossen, rijstplantjes poten 
en krijgen we een kookwork-
shop. Op Bali bezoeken we 
ook enkele kunstenaarsdorp- 
jes. De mooie natuur van deze  
eilanden is een belangrijk on- 
derdeel van de reis. Zo maken 
we door Java een prachtige 
treinreis, bezoeken we de 
Bromo-vulkaan en krater.  

Op het moment dat dit magazine door de brievenbus 
glijdt, is het alweer bijna oktober! Een drukke maand binnen 
Vrouwen van Nu. Op 2 oktober vindt het Symposium Vrou-
wen Vluchtelingen Veiligheid plaats in Utrecht, een evene-
ment dat wij mede organiseren met collega-vrouwenorgani-
saties. Ben je erbij? Tien dagen later, op 12 oktober, vindt onze 
Vrouwen van Nu Beurs plaats. Dit keer voor het eerst in het 
noorden van ons land. Het wordt de eerste Vrouwen van Nu 
Beurs die ik zal bijwonen. Het programma is heel uitgebreid, 
interessant én leuk! Een afspiegeling van de maatschappij, 
waar Vrouwen van Nu midden in staat. Zo staan we stil bij 
de Wereldvoedseldag in oktober én bij Oktober Borstkanker-
maand.  
Dit jaar begon voor mij met stilstaan bij borstkanker. En het 
maakte me stil. Eén van mijn beste vriendinnen heeft borst-
kanker. Wéér moet ik zeggen. Na al die jaren is het stiekem 
terug in haar lichaam geslopen. Het maakte me sprakeloos. 
Ons gezamenlijke verleden gaat ver terug. Als giebelende 
pubers ontmoetten wij elkaar op de middelbare school. 
Een aantal weken geleden vertelde ze me dat een oud-
klasgenoot van ons ook borstkanker heeft. En ik besefte op 
dat moment weer eens dat te veel vrouwen dat bericht te 
horen krijgen. Goed om daar in oktober extra bij stil te staan. 
Mijn vriendin is stoer, sterk en dapper en staat net als Vrou-
wen van Nu gelukkig midden in de maatschappij. Laten we 
niet vergeten om af en toe te relativeren. En anders wijst de 

maand oktober ons er wel op. 
Beste Vrouw van Nu, mocht je, om welke 
reden dan ook niet naar het Symposium 

of de Beurs kunnen komen, dan is dat 
spijtig. Misschien is het dit keer te ver 
weg voor je. Dan zien we je een vol-
gende keer elders in het land bij een 
andere bijeenkomst. ¶

midden 
  in de 
 maatschappij

Van de redactie
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Anouska Kroon,

beleidsmedewerker PR & Communicatie

17-daagse reis 
door midden- 
en oost-java  
en bali

Op Bali maken we een dolfij-
nenboottocht en de mooie 
kust en natuur van dit eiland 
zal ons zeker doen genieten. 
Je vindt het reisprogramma 
en andere gegevens op de 
website van de RVAJ:  
www.rvajreizen.wixsite.com/
reizenmetvrouwenrvaj en op 
www.vrouwenvannu.nl. 
Opgave en informatie voor 
1 december bij Annelies van 
Ginkel via 0546-575742/ 
06-44496044 of via annelies.
rvaj@outlook.com onder ver-
melding van volledige naam, 
adres, telefoonnummer en 
de gewenste kamerbezetting 
(eenpersoonskamer, twee-
persoonskamer op indeling 
of tweepersoonskamer met 
naam kamergenote).  
In oktober opgave bij  
Marianne Meekers via  
sluisvd124@hotmail.com. ¶

Foto: Marianne Meekers
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Het is 6 augustus 2017, 13:00 uur  
’s middags, als het vliegtuig vanuit Nairobi de 
landingsbaan van Entebbe, Oeganda raakt. 
Ik kijk om me heen en zie, voel, ruik en hoor 
Oeganda: dit voelt toch iedere keer weer als 
thuiskomen, hoewel het inmiddels alweer zes 
jaar geleden is dat ik hier woonde. Andere 
mensen die in Afrika zijn geweest, herkennen 
dit misschien: als Afrika eenmaal in je hart 
zit, blijf je terugkomen! Oeganda betekent 
zoveel voor mij: niet alleen heb ik hier twee 
jaar gewoond en gewerkt, vrienden gemaakt, 
gereisd en gefeest, Oeganda is ook waar ik 
AFRIpads ben begonnen, ons bedrijf in was-
baar maandverband. Zoveel herinneringen 
komen boven als ik het vliegtuig uitstap: ik 
ben zo blij hier weer te zijn!

Op dinsdagochtend ga ik naar het AFRIpads-
kantoor voor een personeelsvergadering. Ik 
word met luid gejuich ontvangen: zo leuk 
iedereen weer te zien! We zitten met zo’n 
twintig mensen aan tafel. Er komt van alles 
langs: inkoop, logistiek, verkoop, marketing, 
concurrentie… Op een gegeven moment ben 
ik aan de beurt om mijn verhaal te doen, als 
voorzitter van de AFRIpads Foundation.

Van vier naar tweehonderd
Als ik de tafel rondkijk, ben ik zwaar onder 
de indruk van de omvang en prestaties van 
het team. Ik vertel hoe wij, in 2009, met zijn 
vieren om de tafel zaten en ons idee voor de 
productie van wasbaar maandverband be-
spraken. “Dit is een product voor de armste 
mensen, meisjes die nu school moeten missen 
omdat ze geen toegang hebben tot betaal-
baar maandverband. Als we een groot volume 
kunnen bereiken, kunnen we de prijs laag 
houden en zoveel mogelijk meisjes helpen. 
Bovendien creëren we werkgelegenheid als 
we dit als bedrijf opzetten!” Met zoveel am-
bities zijn we toentertijd aan de slag gegaan. 
Dat we nu, acht jaar later, met zo’n groot en 
professioneel team zitten te vergaderen hoe 
we dit jaar naar twee miljoen (!) verkochte 
kits gaan, tweehonderd vrouwen van full-
time werk voorzien en een eigen fabriek gaan 
bouwen, vervult mij met ongelooflijk veel 
trots. Dit is een droom die uitkomt!
Woensdag vertrekken we naar Masaka, waar 
onze productie plaatsvindt. Ook hier worden 

meisjes naar school  laten gaan

6 

wasbaar maandverband  schept kansen en banen

Sanne Bolkenstein is de Verschilmaker 2017 van Vrouwen van Nu. Met haar AFRIpads Foundation 

geeft ze jonge vrouwen de mogelijkheid naar school te gaan tijdens hun menstruatie. Daarnaast 

stimuleert ze de lokale economie in Oeganda door de wasbare maandverbanden lokaal te laten 

produceren door de bevolking. Sanne beschrijft haar werk voor AFRIpads.
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we weer met veel gelach onthaald en krijgen  
we dikke knuffels. Hier valt mij weer op wat 
ik ook al in Kampala merkte: we zijn van een 
bedrijf van vier naar tweehonderd werkne-
mers gegroeid, maar iedereen werkt met 
dezelfde passie, energie en loyaliteit bij AFRI-
pads als wij acht jaar geleden. Ik praat met 
May, onze packaging manager die zes jaar 
geleden bij AFRIpads in dienst kwam om te  
helpen kits in te pakken, opleidingen van 
AFRIpads betaald kreeg en zichzelf dus tot 
manager heeft opgewerkt. Als ik haar vraag, 
wat ze het beste aan werken bij AFRIpads 
vindt, zegt ze: “Ik word hier met respect be-
handeld. Ik kwam binnen zes jaar geleden 
via een vriendin van mij, zonder opleiding en 
noemenswaardige werkervaring. Mijn ma-
nager zag de potentie in mij en heeft me 
gestimuleerd door te groeien, door te leren, 
mijzelf te ontwikkelen. Nu ben ik manager en 
krijg ik trainingen in personeelsmanagement, 
budgetverantwoordelijkheid enzovoort. Na-
tuurlijk, we krijgen goed betaald, krijgen ziek-
tekostenverzekering en pensioen, maar dit 
is het allerbelangrijkste dat een werkgever je 
kan geven: respect. Ik voel mij hier zo ontzet-
tend gewaardeerd!”

Tevreden en dankbaar
Tegenwoordig werk en woon ik in Nederland, 
maar ben ik nog wel aan AFRIpads verbonden 
als voorzitter van de AFRIpads Foundation. 
Als Foundation helpen wij meisjes in afgele-
gen gebieden waar extreme armoede heerst, 
en die zelf dus geen AFRIpads-kits kunnen 
betalen, door hen AFRIpads-kits te geven, be-
geleid door voorlichting over menstruatie en 
vrouwelijke en seksuele gezondheid. Zo geven 
we deze meisjes de kans altijd naar school te 
gaan, ook als ze ongesteld zijn, en helpen we 
tegelijkertijd het bedrijf te groeien. De dag 
na ons bezoek aan de productie vertrekken 
we naar een school om een donatie te doen. 
Er zitten zo’n veertig giechelende meiden 

voor ons, maar dankzij onze professionele 
voorlichtster wordt de sfeer al snel open en 
serieus. De meisjes vertellen over de taboes 
rond menstruatie, welke worstelingen ze hier 
zelf al door hebben gehad en wat ze hopen 
te leren. Na drie uur uitgebreide voorlichting 
over het vrouwelijk lichaam, menstruatie en 
zwangerschap ontvangen ze allemaal hun 
eigen AFRIpads-kit. Vrolijk en trots zie ik even 
later de meisjes hun kit in de lucht houden: 
zij weten dat ze het komende jaar onbezorgd 
naar school kunnen gaan!
Met een tevreden en dankbaar gevoel stap 
ik weer in het vliegtuig naar Nederland. Wat 
een heerlijk land is Oeganda toch, en wat fijn 
dat we mede dankzij de steun die we krijgen, 
zoals de Verschilmaker-award van Vrouwen 
van Nu, door kunnen blijven groeien met 
AFRIpads en steeds meer meisjes kunnen 
bereiken. Samen kunnen we ervoor zorgen 
dat menstruatie geen hindernis meer is voor 
meisjes in ontwikkelingslanden, maar juist 
kansen voor werkgelegenheid biedt! ¶

Meer weten of ook helpen?  
www.afripadsfoundation.org

‘ vrolijk en 

trots zie 

ik de meis-

jes hun kit 

in de lucht 

houden. zij 

weten dat 

ze het ko-

mende jaar 

onbezorgd 

naar school 

kunnen 

gaan.’

meisjes naar school  laten gaan
Tekst en foto’s: Sanne Bolkenstein
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wasbaar maandverband  schept kansen en banen
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Zoals Lutz Jacobi (61) op televisie en in 
de media overkomt, met het hart op de tong, 
zo is ze ook als je tegenover haar zit. Blond, 
fris koppie, waakzame helderblauwe ogen 
en ideeën die over elkaar buitelen omdat er 
zoveel te vertellen is. “Mijn moeder was vroe-
ger al lid van de Plattelandsvrouwen, dus toen 
de afdeling Jirnsum mij in 2006 vroeg of ik 
een avond wilde vertellen over hoe het is om 
Kamerlid te zijn, vond ik dat meteen leuk.”

“Het zijn vele avonden geworden en erachter-
aan ook veel reisjes met VvN-leden naar Den 
Haag. Want ik vond dat mensen met eigen 
ogen eens op het Binnenhof moeten kijken. 

Dit is wel ‘Ons huis van de 
Democratie!’ We moeten 
trots zijn op onze democra-
tie en alle moeite doen om 
het in stand te houden. Als 
je zelf niks doet en alleen 
maar loopt te schelden, helpt 
het zeker niet! Ik wilde de 
vrouwen zelf rondleiden in 

de Tweede Kamer en laten zien dat er hard 
gewerkt wordt en alles wat er gezegd wordt 
niet verloren gaat. Wat ik nooit oversloeg, is 
de Handelingenkamer. Dat is een mooie oude 

bibliotheek waar alle woordelijke verslagen 
per jaargang liggen opgeslagen. Alles wat 
gezegd is in ruim tweehonderd jaar democra-
tie, staat daar. Daar ligt sinds 1814 democratie 
gebundeld!”

Stokpaardje
Het is overduidelijk dat democratie Lutz’ stok-
paardje is. “Oorspronkelijk was ik directeur 
van de GGD Friesland toen de PvdA mij in 
2006 vroeg om Kamerlid te worden”, blikt ze 
terug. “Dertig jaar geleden was ik al uit soli-
dariteit lid geworden van de PvdA. Elke partij 
heeft z’n voors en tegen maar ik steun de visie 
van de PvdA. En het is belangrijk om georga-
niseerd te zijn, alleen zo bereik je iets. Daarom 
is het ook zo goed dat er een sterke organisa-
tie als Vrouwen van Nu bestaat. Neem nu die 
actie tegen voedselverspilling, daar zet je écht 
iets mee neer. Daar heb ik ook nog aan mee-
gedaan.” De onderwerpen waar ze zich hard 
voor maakt, zijn divers: onder meer natuur, 
landbouw, scheepvaart, consumentenrecht, 
waterkwaliteit en het waddengebied én zoals 
ze het zelf zegt: “Me druk maken over zaken 
en mensen die niet voor zichzelf kunnen op-
komen, waar het Haagse geweld zich meestal 
niet mee bezighoudt.”

‘je kunt alleen 

iets bereiken als 

je georganiseerd 

bent.’

lutz jacobi:
8 

Tekst: Netty Hubbers
Foto: Lex Draijer

mensen moeten vertro uwen
Voor de Friese Vrouwen van Nu-afdelingen is Lutz Jacobi geen onbekende, want ze heeft zo’n 

beetje alle plaatsen in Friesland bezocht om een bevlogen lezing over democratie te houden. 

Ook in de rest van Nederland is Lutz Jacobi bekend als actief PvdA-politicus en Tweede 

Kamerlid. Daar is zij onlangs mee gestopt. Maar weinig mensen weten dat Lutz ook lid van 

Vrouwen van Nu is. Wij zijn blij met zo’n goede ambassadeur en strijder voor natuur en tegen 

onrechtvaardigheid. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking.
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Het groene en sociale heeft Lutz van kleins af 
aan meegekregen. Opgegroeid op de boerde-
rij van haar ouders, waar altijd volk over de 
vloer was en waar geregeld mensen een poos 
verbleven en meewerkten van wie haar vader 
zei: “Och, die moet even tot rust komen.” Dat 
was tientallen jaren voordat het woord ‘zorg-
boerderij’ was uitgevonden. Voor Lutz was 
de stap naar de Tweede Kamer in het begin 
niet zo gemakkelijk. “Het duurde even voor-
dat ik me daar thuis voelde”, vertelt ze. Haar 
handelswijze verschilde ook nogal van andere 
politici, die zich vaak laten trainen door com-
municatiebureaus. “Alleen als je met je poten 
in de klei hebt gestaan, weet je wat er speelt. 

Als er ergens een probleem is, stap ik op de 
mensen af om wie het gaat. Neem bijvoor-
beeld schaapherders, vuurtorenwachters, 
binnenvaartschippers, boerinnen enzovoort. 
In politiek Den Haag gaat het over de zoge-
naamde grote onderwerpen, maar uiteindelijk 
gaat het erom of mensen vertrouwen in je 
hebben”, is de overtuiging van Lutz. 

Nu, na elf jaar in het Haagse, vindt Lutz het 
wel genoeg. “Het waren lange, zware dagen 
en mijn man Koos en ik vinden 
het ook lekker om ‘s avonds 
weer samen aan de keukenta-
fel te kunnen zitten. Ik heb ook 
nog een oude moeder voor 
wie ik wat meer wil zorgen 
en je leeft tenslotte maar één 
keer! Ik werk nu drie dagen in 
de week in Wageningen bij het 
KAD (Kennis- en Adviescen-
trum Dierplagen) en dat geeft 
me voldoening, het Haagse 
mis ik niet.” Toch is de politiek 
gelukkig nog niet van Lutz Jacobi af, naast 
haar voorzitterschap van Waddengoud en 
het Nationaal Park Schiermonnikoog, heeft 
ze zich verkiesbaar gesteld voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van Leeuwarden in no-
vember. ¶
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vertro uwen in je hebben

Lutz Jacobi werd in 2009 en in 2012 uitgeroepen tot groenste 
politicus van Nederland. Volgens Natuurmonumenten stak zij 
met kop en schouders uit boven collega’s als het gaat om haar 
inzet voor de natuur. Zij vroeg in de Tweede kamer onder meer 
aandacht voor de samenhang tussen Natuur en Landschap,  
natuureducatie, duurzame visserij, weidevogelbeheer, herstel 
van oude wandelpaden en beter overleg tussen natuur- en 
economische clubs. In 2012 werd ze uitgeroepen tot beste  
politicus van Fryslân! 

‘ ik vind het 

ook lekker 

om ‘s avonds 

samen aan de 

keukentafel te 

kunnen zitten’
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Duizenden kilometers van Nederland, 
op een hoogte van ruim 3500 meter, ligt de 
stad Cuzco. In deze afgelegen hooglanden 
van zuidelijk Peru wonen vrouwen die vaak 
analfabeet zijn en een laag inkomen hebben. 
Vanwege de ongunstige geografische ligging  
en de van oudsher beperkte aandacht en 
steun van de overheid is er weinig welvaart in 
dit gebied. Voor hun leven en inkomen zijn de 
vrouwen afhankelijk van de opbrengsten van 
hun eigen grond of kleine dieren, zoals cavia’s.  
Dat is amper genoeg om van het leven. Deze 

vrouwen willen, net als wij hier, ook graag 
hun kinderen een opleiding geven, hun woon-
omstandigheden verbeteren en toegang 
hebben tot medische zorg.  
 
Zo komen ze al snel in een vicieuze cirkel te-
recht. Ze weten niet welke mogelijkheden er 
zijn en doen dus geen beroep op de financiële  
mogelijkheden die er wel zijn, waardoor ze 
niet boven de armoedegrens uitkomen. Want 
er is geen bank die hen een lening verstrekt 
tegen een betaalbare rente. Gelukkig kwam 
daar verandering in toen MIDE werd op-
gericht. MIDE is geen bank, maar een Niet-
Gouvernementale Organisatie (NGO) zonder 
winstoogmerk. MIDE verstrekt kleine kredie-
ten, zet krediet- en spaargroepen op, bege-
leidt vrouwen en geeft trainingen. 

Ondersteund door veel Vrouwen van Nu
Samen met Rabobank Foundation heeft 
Vrouwen van Nu MIDE ondersteund. Voor-
malig directeur van Vrouwen van Nu, Anke 
Vervoord, en voormalig landelijk voorzitter 
Tineke Luijendijk brachten in juni 2013 een 
bezoek aan Peru. Rabobank Foundation le-
verde een bijdrage aan de microkredieten en 
Vrouwen van Nu wilde het voor MIDE moge-
lijk maken de vrouwengroepen te steunen en 
te begeleiden en nog meer vrouwen te be-

       Vrouwen 
versterken vrouwen

10 

Tekst: Anouska Kroon
Foto’s: Vrouwen van Nu

De missie van Vrouwen van Nu is de leefomgeving versterken met de kracht van vrouwen. Dat 

gaat tot ver over onze landsgrenzen heen. Samen met Rabobank Foundation werkten we aan het 

project MIDE, om de economische en sociale positie van vrouwen in de hooglanden van Peru te 

versterken. Het project is inmiddels succesvol afgerond en mede dankzij Vrouwen van Nu kunnen 

de Peruaanse vrouwen een impuls geven aan hun bedrijfjes. Daarmee kunnen ze het leven van 

hun gezinnen in een arm, slecht bereikbaar deel van Peru verbeteren.
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reiken. Veel afdelingen binnen Vrouwen van 
Nu hebben aan dit project meegeholpen door 
geld te doneren. 
 
De Peruaanse vrouwen leerden veel van de 
afwisselingen met andere kredietgroepen en 
bezoeken aan professionele agrariërs en vee-
houders. Door kleine, maar tastbare verbete-
ringen zijn de vrouwen ervan overtuigd ge-
raakt dat er voor hen nog meer mogelijk is. Ze 
hebben nieuwe doelen gesteld en die samen 
met MIDE waargemaakt. Ook op basis van de 
onderlinge samenwerking, gelijkheid en ver-
trouwen groeide de groep en ontwikkelden 
de vrouwen zich. “Samen komen we vooruit”, 
aldus de vrouwen. 

Betere positie
De ervaringen met MIDE waren erg positief 
en de tweede lening is inmiddels in zijn geheel 
terugbetaald. Na een evaluatie van MIDE met 
het management in Cuzco is dit project nu 
helemaal afgerond. Mede dankzij Vrouwen  
van Nu heeft een grote groep Peruaanse 
vrouwen de economische en sociale positie  
verbeterd. Het is onze bedoeling om een 
nieuw project te ondersteunen, en zodra dit 
bekend is, informeren we je daarover.  
Houd hiervoor ook onze website  
www.vrouwenvannu.nl in de gaten. ¶
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De 36-jarige Jamila Aanzi is geboren 
en getogen in Amsterdam en is van Marok-
kaanse afkomst. Ze studeerde bedrijfsecono-
mie en beleid, communicatie & organisatie, 
was vicevoorzitter van FNV Jong en is nu 
freelance trainer en consultant. “Het thema 
van de VN voor dit jaar is women’s economic 
empowerment in a changing world of work en 
daarom heb ik mij gekandideerd. Omdat ik 
kennis over en ervaring heb met het thema 
werk. Ik wil mijn steentje bijdragen aan de 

emancipatie van de Nederlandse 
vrouw en Nederland als land. Als 
studente had ik geen idee dat 
we nog wat stappen moeten 
zetten, want het algemene beeld 
in Nederland is dat we ontzet-
tend geëmancipeerd zijn. De 
cijfers laten echter iets anders 
zien, met name op het gebied 
van de economische zelfstandig-
heid van de Nederlandse vrouw 
en haar politieke representatie.”

“Ik heb gekeken naar de huidige stand van 
zaken in Nederland, maar ook hoe we het 
ten opzichte van andere landen doen en wat 
we van hen kunnen leren. De emancipatie-
monitor van vorig jaar concludeerde dat de 
emancipatie in ons land langzaam vordert en 
op de Global Gender Gap Index van het World 
Economic Forum zijn we drie plaatsen gezakt. 
Al een tijd studeren meer meisjes dan jongens 
af aan hbo of universiteit, maar dat zien we 

niet terug op de arbeidsmarkt. Het lukt ons 
niet om vrouwen in topposities te krijgen en 
er is een loonkloof. Voor dezelfde functie en 
hetzelfde aantal uren krijgt een vrouw gemid-
deld 18 procent minder betaald dan een man. 
Eerder dit jaar hadden we verkiezingen voor 
de Tweede Kamer en ook daar zag je dat de 
topplekken niet voor vrouwen zijn wegge-
legd, helaas.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Hoe bereidt Jamila zich voor? “Ik heb mij 
breed laten voeden en inspireren, door te 
spreken op evenementen en input te krijgen 
via verschillende kanalen. En door veel ge-
sprekken te voeren, met vertegenwoordigers 
van vrouwenorganisaties, politiek, overhe-
den, het bedrijfsleven, individuele vrouwen en 
mannen. De emancipatie van de vrouw wordt 
vaak als verantwoordelijkheid van de vrouw 
alleen gezien. Ik vind dat het een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid is. Daarom spreek 
ik ook met mannen, omdat hun dochters, 
zussen, vriendinnen ook last hebben van bij-
voorbeeld de loonkloof. Maar ook omdat het 
voor de man niet goed is geregeld met vader-
schapsverlof. In maart was ik bij de Commis-
sion on the Status of Women van de Verenig-
de Naties. Het was een eerste kennismaking. 
Ik maak gebruik van de ervaringen van mijn 
voorgangers.”

“Ik hoop de Nederlandse vrouw recht te doen 
tijdens het toespreken van de Verenigde Na- 

‘het beeld is 

dat nederland 

ontzettend 

geëmancipeerd is. 

de cijfers laten  

iets anders zien.’

emancipatie van vro uwen doe je samen
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Tekst: Desi Dingemans
Foto aangeleverd door: Jamila Aanzi

jamila aanzi spreekt de verenigde naties toe

Ieder jaar gaat er een vrouwenvertegenwoordiger mee in de regeringsdelegatie naar de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Zij spreekt daar namens de Nederlandse 

vrouwen over kwesties die voor vrouwen wereldwijd van belang zijn. Dit najaar is het woord aan 

Jamila Aanzi. Zij volgt politica Marije Cornelissen op, die in 2016 deelde wat zij belangrijk vond.
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jamila aanzi spreekt de verenigde naties toe

ties. Dat het besef in Nederland doordringt: 
we zijn nog niet uit geëmancipeerd. We heb-
ben allemaal een rol en moeten die oppakken. 
Ik hoop dat ik vrouwen inspireer om in de 
toekomst ook voor de rol van VN-Vrouwen-
vertegenwoordiger te gaan. Mijn persoonlijke 
doel is vol zelfvertrouwen mijn speech afle-
veren en daar plezier aan beleven. Afrekenen 
met mijn angst voor spreken in het openbaar. 
Het wordt mijn moment of glory. Mijn speech 
schrijf ik zelf en daarin verwerk ik de input die 
ik kreeg. Verder kijkt de Nederlandse Vrou-
wen Raad ernaar en het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken. Ik ben Vrouwenvertegen-
woordiger voor het hele jaar, dus na de VN is 
het tijd om te reflecteren, mijn conclusies te 
presenteren.”

Vrouwenrechten
Politica Marije Cornelissen was in 2016 VN-
Vrouwenvertegenwoordiger. Zij vertelt: “Mijn 
doel was om de link tussen vrouwenrechten 
en klimaatverandering beter op de kaart te 
zetten. Mijn hoogtepunt was de geweldige 
energie van meer dan 5000 vrouwenrechten-
activisten bij de vrouwenrechtenconferentie 
van de VN. In honderden workshops werd 
uitgewisseld en genetwerkt, met een overtui-
ging en activisme en hoop die ik in Nederland 
soms mis. Feminisme is wereldwijd spring-
levend! Vorig jaar was ik tegelijkertijd bezig 
met het oprichten van UN Women Nationaal 
Comité Nederland, de nationale poot van de 
VN-organisatie voor vrouwenrechten, samen 
met een geweldig kernteam. Inmiddels draai-
en we met hulp van vele enthousiaste vrijwil-
ligers en ondersteuners en werken we samen 
met overheden en VN-organisaties. Ik heb 
nog altijd veel baat bij de contacten die ik als 
Vrouwenvertegenwoordiger heb opgedaan in 
New York en in Nederland.” 
“Het jaar dat je Vrouwenvertegenwoordiger 
bent, vliegt razendsnel voorbij. Voor je het 
weet is het al oktober en zit je daar voor je 

speech in de Algemene Vergadering. Vier mi-
nuten speech en dan is het plots over. Maar 
daarmee stopt het niet. Je maakt vanaf dat 
moment deel uit van het illustere gezelschap 
van voormalige Vrouwenvertegenwoordigers, 
bijzondere vrouwen die elkaar blijven opzoe-
ken en ondersteunen om samen vrouwen-
rechten en gendergelijkheid te bevorderen. 
Vrouwenvertegenwoordiger ben je niet voor 
een jaar, maar voor het leven.” ¶
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Museum de Kantfabriek

Textielbibliotheek

www.textielbibliotheek.nl

UITLEENBIBLIOTHEEK
Met meer dan 10.000 tijdschriften
en boeken over textiel- en
handwerktechnieken en
textielhistorie.
Openingstijden zie www.museumdekantfabriek.nl

14 - nieuws uit eigen huis

Leden van Vrouwen van Nu  
kunnen boeken en tijdschrif-
ten over textielkunst en 
handwerken lenen bij de Tex-
tiel- en handwerkbibliotheek 
in Museum de Kantfabriek in 
Horst. Het is de grootste uit-
leenbibliotheek op het gebied 
van textiel- en handwerk-
boeken en -tijdschriften van 
Nederland. Stichting Textiel 
Informatie en Documenta-
tie Centrum (STIDOC) heeft 
in 2013 haar collectie over-
gebracht van Utrecht naar 
Horst. Daardoor vind je in 
de bibliotheek in Horst ruim 
10.000 boeken uit de col-
lecties van LOKK (Landelijke 
Organisatie Kant en Kunst), 
Museum de Kantfabriek en 
Weefnetwerk.

uitleenbieb 
textielkunst

De uitleenkosten worden 
per boek of tijdschrift (jaar-
gang) berekend. De uitleen-
periode bedraagt vier weken 
en er kunnen maximaal vier 
boeken tegelijkertijd geleend 
worden. Vrouwen van Nu, 
leden van LOKK, Merkwaar-
dig, Nederlandse Kostuum-
vereniging, Quiltersgilde, 
Museum de Kantfabriek, Vilt 
Kontanktgroep en Weefnet-
werk betalen 1 euro per boek. 
De boeken zijn ook online 
te bestellen, de portokosten 
komen voor rekening van de 
lener. De catalogus is online 
te raadplegen via  
museumdekantfabriek.nl: 
doorklikken naar Documen-
tatiecentrum en daarna de 
Bibliotheek-pagina. ¶

De maand oktober staat in 
het teken van borstkanker, en 
dat is niet voor niets. In Ne-
derland krijgen jaarlijks ruim 
14.000 vrouwen borstkanker.  
Het is daarmee de meest 
voorkomende kankersoort 
bij vrouwen. “Voor de meeste 
vrouwen met borstkanker 
zijn de vooruitzichten geluk-
kig goed”, vertelt Léonie Smit, 
oncologisch chirurg bij het 
Mammacentrum van Treant 
Zorggroep. “Gemiddeld is ruim 
85 procent van hen vijf jaar 
na de behandeling nog steeds 
borstkankervrij.” Dat de over-
levingskansen met borstkan-
ker steeds groter worden, 
komt doordat de medische 
inzichten en technieken zijn 

Oktober borstkankermaand
verbeterd. Daarbij komt ook 
dat vrouwen zich sneller bij 
de huisarts melden en trouw 
naar het bevolkingsonder-
zoek gaan. “Dat maakt dat 
vrouwen er meestal op tijd bij 
zijn en de borstkanker in een 
vroeg stadium wordt ontdekt. 
Bij de vrouwen die bij ons op 
het Mammacentrum komen, 
gaat gelukkig het grootste 
deel opgelucht naar huis, bij 
hen gaat het niet om borst-
kanker.” Bij het Mammacen-
trum van Treant vinden alle 
onderzoeken én de uitslag op 
dezelfde dag plaats. “In on-
zekerheid verkeren vinden de 
meeste mensen het allerergst, 
daarom willen we die tijd zo 
kort mogelijk maken. En dat 

kan tegenwoordig gelukkig; 
dankzij nieuwe onderzoeks-
methoden en -technieken 

kunnen we bijna alle vrouwen 
dezelfde dag nog duidelijkheid 
geven.” ¶

[Eendagsdiagnostiek -tomo-
synthese mammografie.jpg]
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Op 12 oktober vindt de Vrouwen van Nu 
Beurs plaats in Drachten. Heb je nog geen 
kaart? Wees snel, want vol = vol. Zoals eerder 
aangekondigd, wordt de beurs dit jaar voor 
het eerst in samenwerking met de provinciale 
besturen van Friesland, Groningen en Drenthe  
georganiseerd. Uiteraard zijn leden uit alle 
provincies van harte welkom! 
Houd www.vrouwenvannu.nl in de gaten 
voor actuele informatie.

De Vrouwen van Nu Verschilmaker 2017 
Sanne Bolkenstein start het ochtendpro-
gramma met haar lezing over AFRIpads en 
haar verhalen over haar bezoek aan Oeganda 
deze zomer. Lees meer over Sanne op pagina 
6. Uiteraard ontbreekt de bekendmaking van 
de Vrouw van Nu 2017 niet. Heb jij al een idee 
wie het wordt? Luister naar de lezing van 
Hedy d’Ancona en beweeg mee met Olga 
Commandeur. Laat je meeslepen met de acts 
van de Pauwergirls gedurende de dag. 

Het middagprogramma zit vol activiteiten 
rondom politiek, maatschappij, gezondheid en 
voorlichting. Ook besteden we aandacht aan 
Oktober Borstkankermaand en de  
Wereldvoedseldag in oktober. 

Er zijn diverse boeken te koop tegen contante 
betaling (er kan niet worden gepind). Wij 
kijken er heel erg naar uit jou te ontmoeten 
op 12 oktober! ¶

“Te veel kinderen en jongeren gaan niet naar school”, konden 
we onlangs lezen in de krant. Dat klopt helemaal: volgens de 
Verenigde Naties (VN) konden in 2015 maar liefst 264 miljoen 
kinderen ter wereld niet naar school. Maar de journalist van 
het artikel vergat iets heel belangrijks in zijn bericht.

Uit cijfers van de VN blijkt namelijk dat er in het jaar 2000 nog 
veel meer kinderen niet naar school konden: 374 miljoen om 
precies te zijn. In vijftien jaar tijd gingen dus 110 miljoen méér 
kinderen naar school. We zien dat bij jonge kinderen de groot-
ste successen zijn geboekt: inmiddels gaat zit 91 procent van 
alle kinderen ter wereld naar de basisschool. De nieuwe grote 
uitdaging ligt nu in het middelbare en hoger onderwijs.

Er is nog meer goed nieuws: meisjes zijn bezig met een inhaalslag. Want hoe-
wel in veel landen jongens nog steeds het meest en het langst naar school 
gaan, groeit het aantal schoolgaande meisjes nu ook razendsnel. Willen we 
echter dat over vijftien jaar álle kinderen basis- en voortgezet onderwijs 
krijgen, zoals we in de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben af-
gesproken, dan moet er nog wel wat gebeuren. Want sinds 2012 neemt het 
aantal kinderen en jongeren dat naar school gaat nauwelijks meer toe.
 
Dat komt volgens Unesco onder meer doordat donoren steeds minder inves- 
teren in onderwijs: “We zien dat deze hulp al jaren afneemt. Er is een soort 
donormoeheid voor onderwijs ontstaan.” Wellicht dat een World’s Best 
News-focus kan helpen. Alleen vertellen hoeveel kinderen nog níet naar 
school gaan, zal de donormoeheid alleen nog maar voeden. Het is goed om te 
benadrukken dat het ons, de wereldgemeenschap, is gelukt om negen op de 
tien kinderen ter wereld naar de basisschool te sturen. Met onze inzet moet 
het toch ook lukken om die laatste negen procent in de schoolbankjes te krij-
gen?

Het succes dat we hebben geboekt op het gebied van onderwijs is één van 
de onderwerpen waar we in de Week van de Vooruitgang aandacht aan be-
steedden. Daarin inspireerden we hopelijk niet alleen jou, maar álle Neder-
landers met nieuws over de vooruitgang. Daarbij vertelden we dat dat komt 
door onze inzet. Werken aan een betere wereld loont wel degelijk.

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

Bronnen:
•  http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2015/ 

PolicyReport_IHME_EducationalAttainment_2015.pdf
•  http://vizhub.healthdata.org/sdh/
•  http://www.un.org/sustainabledevelopment/

sustainable-development-goals

weg met de donormoeheid; 
lang leve de vooruitgang!

kom naar 
de vrouwen 
van nu beurs

12 oktober  
Vrouwen van Nu Beurs 
De Lawei in Drachten.

Aanmelden kan op de website  
via www.vrouwenvannu.nl.
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Grote tractoren rijden af en aan om de gewassen 
van het land te halen. Oogsttijd. “Mag ik meerijden?” vraagt 
de kleindochter aan haar papa. Op een boerderij is in de zo-
mer altijd wat te doen. Kinderen leren er al vroeg een handje 
toe te steken en fl exibel te zijn. Het gezin en bedrijf zijn een 
geheel. De liefde voor het vak wordt ze met de paplepel 
ingegoten. Zoonlief stond van jongs af aan te trappelen en 
wilde maar één ding: akkerbouwer worden, net als zijn va-
der. Bevlogen vanaf het eerste uur. Jong elan, nieuwe, frisse, 
soms eigenwijze ideeën. Allemaal nodig om innovatie door 
te voeren, wat ook in de landbouw essentieel is. Nederland 
behoort tot de top van de wereld als je het over voedselpro-
ductie hebt. Onze agrarische producten en kennis gaan de 
hele wereld over. Het doet een fl inke duit in het zakje van de 
economie en de werkgelegenheid. 
Hoe rijk ben je als land als je je voedselproductie in eigen be-
heer hebt? Dat de winkels vol liggen met eten van dichtbij. 
Geteeld door deskundige mensen, veelal familiebedrijven. Ik 
ben er trots op, op onze boeren. Bedrijfsopvolgers zijn hard 
nodig om die ondernemingen voort te zetten. Jongeren die 
de stap durven te zetten. Het is zo’n prachtig vak. Er is echter 
een tweedeling onder de burgers. Enerzijds zijn er mensen 
die een lapje vlees, aardappeltjes, groenten en fruit kopen 
van dicht bij huis. Waardering, respect. Anderzijds de lui die 
hun neus ophalen voor alles van eigen bodem. Ze noemen 
veehouders dierenmishandelaars. Alles wordt over één kam 
geschoren. Youp van ‘t Hek kreeg zelfs vrijgeleide om ze die-
renhitlers te noemen. Op tv kraamt ieder maar wat uit. Des-
kundig of niet. Boeren worden murw gebeukt, wetten wor-
den duimschroeven, jongeren haken af. Maar pas op. Want 

als de laatste boer het licht uitdoet, fi etsen 
we voortaan door een verpauperd plat-
teland, komen de karbonaadjes uit Chi-
na en de melk uit Verweggistan. Of wij 
en de koeien daar gelukkig van worden?

vakantie

16 – desi

uitgelezen

boekenwijzer

Wonder Woman
Wonder Woman mag met recht een 
unicum in de fi lmhistorie genoemd 
worden. Nu eens geen man die de 
held mag spelen, maar een vrouw 
als superheld met bovennatuurlijke 
krachten! Deze actiefi lm werd ook 
nog eens geregisseerd door een 
vrouw (Patty Jenkins), dat is in 
Hollywood best bijzonder, ondanks 
de in de doofpot gestopte rel over 
het salaris van de hoofdrolspeel-
ster. Het verhaal: amazone en 
godendochter Diana wordt door 
het redden van een neergestorte 
Britse piloot ten tijde van de Eer-
ste Wereldoorlog de mensenwe-
reld ingezogen. Daar heeft zij als 
Wonder Woman één doel: oorlog 
voorgoed uitschakelen. Al met al is 
het grappig en verfrissend om bij 
al deze vrouwenkracht in een su-
perheldenfi lm de mannen verbluft 
naar adem te zien happen! 

Netty Hubbers

boeken direct bestellen 
Bestel je boeken via www.youbedo.com en steun zonder 
extra kosten een zelfgekozen goed doel.

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.

Zomer-
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De geuzendochter
Lidy Nicolasen
De Mookerheide ligt er nu 
vredig en als een oord van 
rust bij. Dat weet ik, want ik 
wandel daar weleens. Maar 
na het lezen van het boek De 
geuzendochter van Lidy Nico-
lasen komt de verschrikking 
van de gruwelijke strijd tussen 
de Spanjaarden en het geu-
zenleger onder leiding van de 
broers van Willem van Oranje 
in geuren en kleuren tot le-
ven. Nauwgezet en fantasie-
vol wordt via de dochter van 
mooie Nella van de Riethorst 
(Trui) het verhaal verteld van 
de legerkist vol kostbaarhe-
den waar ‘Kiste Trui’ tot aan 
haar dood naar gegraven 
heeft. De schrijfster zet haar 
niet neer als de verwarde, 
heks waar ze vaak voor wordt 
aangezien, maar als een dap-
pere intelligente vrouw die in 
de kleine, door de kerk gedo-
mineerde, dorpsgemeenschap 
haar mond niet hield. ¶

Uitgeverij Balans
€ 18,95
Netty Hubbers

De geniale vriendin
Elena Ferrante
De geniale vriendin is het eerste 
boek uit een reeks van vier 
boeken, die ook de Napoli-
taanse romans worden ge-
noemd. Elena Ferrante be-
schrijft op prachtige wijze het 
leven van twee hartsvrien-
dinnen uit het Napels van 
halverwege vorige eeuw. Het 
zijn arme gezinnen waarin 
Linuccia en Elena opgroeien. 
Ferrante beschrijft de hard-
heid van het leven. De knappe 
en onberekenbare Lenuccia 
tegenover de eeuwige twijfe-
laar Elena. Niet snel begin ik 
meteen aan een tweede boek 
van een schrijver, maar dit 
keer kon ik niet wachten ver-
der te lezen in De nieuwe ach-
ternaam. Nummer drie en vier 
volgen ook. De Napolitaanse 
romans lezen zo fi jn, de ka-
rakters zijn zo mooi beschre-
ven. Je ziet Lila en Lena voor 
je, hoort hen praten, voelt de 
strijd binnen hun vriendschap. 
Echt genieten. ¶

Uitgeverij Wereld-
bibliotheek
€ 15
Desi Dingemans

Wat beweegt jou?
Olga Commandeur
“Geniet van het resultaat, 
plezier en lol en zingeving!” 
Dat is de boodschap van Olga 
Commandeur met haar boek 
Wat Beweegt jou? De combina-
tie van Olga Commandeur als 
oud-atlete, presentatrice van 
Nederland in Beweging en vita-
liteitscoach en Ruud Dirkse 
als zorginnovator, directeur 
DAZ en auteur, zorgt voor 
een leuke combinatie van het 
hoe, wat en waarom rondom 
bewegen. Het boek zit boor-
devol persoonlijke verhalen 
van bekende Nederlanders en 
hun kijk op ouder worden en 
bewegen. Een compleet boek 
dat niet alleen de fysieke en 
mentale voordelen belicht, 
maar ook veel aandacht heeft 
voor het sociale aspect. ¶

Kosmos Uitgevers
€ 24,99
Esmeralda Beelt

Verrot lekker
Christian Weij
Bijna alle voeding kun je fer-
menteren, was de conclusie 
na het lezen van Verrot Lek-
ker, het fermentatieboek van 
Christian Weij. Hij neemt 
je op een heel prettige en 
praktische manier mee in de 
wereld van het fermenteren. 
Het boek is geschikt voor 
beginners met recepten voor 
hele simpele fermenten. Hij 
bouwt dit langzaam op naar 
de wat uitgebreidere versies. 
Dat Weij als chef-kok werkt, 
maakt het boek alleen maar 
completer, omdat hij leuke 
en lekkere recepten benoemt 
waar de fermenten goed 
mee samengaan. Ook geeft 
hij veel uitleg over producten 
en verschillende methodes, 
waardoor je ook weer kennis 
opdoet over producten en de 
theorie van het fermenteren. 
De mooie illustraties maken 
het compleet. Na het lezen 
van dit boek wil je meteen 
beginnen met fermenteren. ¶

Bertram + de Leeuw 
Uitgevers Bv
€ 22,50
Esmeralda Beelt 

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

Ontmoet Olga en Christian 
op 12 oktober tijdens de 
Vrouwen van Nu Beurs!
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Het klinkt zo modern en uitnodigend: 
Vrouwen van Nu. Maar wat is er dan voor 
nodig om vrouwelijke 55-plussers bij de ver-
eniging te betrekken? In Overijssel hebben we 
stilgestaan bij het huidige imago van de ver-

eniging en de noodzaak om 
te vernieuwen. De levens-
vatbaarheid van sommige 
afdelingen staat op het spel. 
Is dat erg? Kunnen we onze 
activiteiten ook anders orga-
niseren? Kunnen we nog iets 
toevoegen? De 55-plus Vrouw 
van Nu staat nog volop in het 
arbeidsproces. Ze heeft wel 
behoefte aan contact, maar 
wil zich niet binden aan lang-
lopende afspraken. Hoe trek-
ken we haar aandacht?

Met steun van een subsidiebijdrage van de pro-
vincie Overijssel (Vitalisering verenigingsleven 
platteland) is Bureau Voegwerk door het pro-
vinciaal bestuur van Vrouwen van Nu Overijssel 
gevraagd om vijf keer een tweedaagse cursus 
te ontwikkelen en uit te voeren. Hier hebben 
bestuursleden van bijna alle afdelingen en pro-
vinciale commissies in Overijssel aan deelge-
nomen (zo’n 150 vrouwen). De huidige situatie 
van de vereniging is geanalyseerd en er is volop 
gesproken over de volgende vragen:
•  Wat kun je als afdeling en als provincie doen 

om het imago van de vereniging te verster-
ken?

•  Hoe kunnen we vernieuwen en toch het 
goede behouden?

•  Hoe worden we zichtbaarder in onze directe 
leefomgeving? 

•  Hoe benutten we de huidige mogelijkheden 
van social media?

•  Hoe kunnen afdelingen slimmer samenwer-
ken? 

•  Met welke organisaties kunnen we samen-
werken?

•  Hoe kunnen leden meer betrokken worden 
bij de organisatie van de activiteiten?

•  Wat werkt en wat werkt niet en wat doe je 
met deelname van niet leden?

Nieuwe ideeën
Door discussie, vragen stellen, elkaar te infor-
meren en te luisteren naar de ander, zijn er 
ideeën en antwoorden gevonden op een flink 
aantal vragen. De deelnemers zijn naar huis 
gegaan met nieuwe ideeën en met de vraag 
om aan de slag te gaan met kleine en grotere 
veranderingen. Gewoon proberen, alleen of 
in samenwerking met andere afdelingen en 
organisaties uit de directe omgeving. Ook is 
tijdens de Provinciale Netwerkdag in oktober 
2016 afgesproken om provinciaal breed mini-
maal tien voorstellen te ontwikkelen die in 
2018 uitgevoerd kunnen worden. 

Er zijn vijf themagroepen van start gegaan 
die in oktober minimaal twee voorstellen per 
thema presenteren:
1.  Thema Bekendheid: vergroten van de be-

kendheid en zichtbaarheid van Vrouwen 
van Nu als vereniging.

2.  Thema Samenwerken: samenwerking ver-
breden binnen en buiten Vrouwen van Nu.

‘dat vergt 

tijd, moed en 

doorzettings-

vermogen, maar 

die eigenschappen 

passen bij 

vrouwen van nu’

slagkracht bij
18 

“Vrouwen van Nu? Wat is dat? Daar was mijn moeder lid van. Dat is niets voor mij, hoor. Allemaal 

oudere vrouwen die samen fietsen, handwerken en op stap gaan. Daar hoor ik niet bij en heb ik 

ook geen tijd voor.” Of is dit een vooroordeel?

vrouwen van nu in overijssel

Werken aan het beeld ‘ 
De kracht van samen’
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3.  Thema Programma: maken van een actueel  
(jaar)programma met meer ruimte voor 
actualiteit door zowel lokale afdelingen als 
provinciale commissies,

4.  Thema Geld: vergroten van de financiële 
armslag voor afdelingen en commissies van 
Vrouwen van Nu,

5.  Thema Leren: bieden van een eigentijds 
aanbod aan cursussen en excursies op aller-
lei gebied. Kan door een samenhangende 
wijze van presenteren/werving, voor zowel 
leden als niet-leden, voordeel behaald 
worden?

Tijd voor verandering?
Het is geen verrassing te constateren dat 
veranderingen langzaam gaan. Het goede 
en vertrouwde niet overboord te gooien en 
toch iets nieuws beginnen. Dat vergt tijd, 
moed en doorzettingsvermogen, maar die 
eigenschappen passen bij Vrouwen van Nu! 
De ontwikkelingen in Overijssel staan niet 
op zichzelf. Ook in andere provincies spelen 
soortgelijke vragen. Hoe krijgt Vrouwen van 
Nu meer SLAGKRACHT? Praat er met elkaar 
over en bedenk nieuwe plannen. Misschien 
kan de uitkomst van Overijssel alle leden van 
Vrouwen van Nu inspireren tot het zetten van 

grote en kleine stappen op weg naar een  
toekomstbestendige organisatie in 2020.  
Kijk naar de opbrengsten op  
http://vrouwenvannu.nl/overijssel in het foto-
album naar de tekenfilm SLAGKRACHT. ¶

Tekst en foto’s: Lia Bruns en Wilma Mensink
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Lia Bruns en Wilma Mensink (Bureau Voegwerk) zijn lid van 
Vrouwen van Nu. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen 
naar Wilma: wilmamensink@bureauvoegwerk.nl
Vanuit de landelijke organisatie is vernieuwing en verjonging 
ook een belangrijk speerpunt. Zo is sinds de goed bezochte 
netwerkontwikkelbijeenkomst van 12 mei j.l. in Vianen een 
denktankgroep onder voorzitterschap van Carla Wijers aan de 
slag met het uitwerken van een nieuwe organisatiestructuur. 

vrouwen van nu in overijssel
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Groningen 

Uitnodiging
Wanneer 6 oktober 

Tijd Inloop 9.30 uur, aanvang 

10.00 uur

Waar Galerie De Groninger 

Kroon, Reiderwolderpolder 4  

in Finsterwolde

Kosten € 10, inclusief koffie en 

thee. Bedrag overmaken op 

NL02RABO0385746806 ten 

name van NBVP Vrouwen van 

NU Commissie Cultuur.

Opgave bij Tineke Sikkema via 

rh.drent@telfort.nl of 0596-

516323. Betalen is bindend.

Excursie naar museum en 
fruitteeltbedrijf
De provinciale commissie wonen 

organiseert een excursie naar 

het kinderwagenmuseum en 

het fruitteeltbedrijf Molema in 

Nieuwolda. Meer info op www.

kinderwagenmuseum.nl en 

www.landwinkeloldiek.nl.

Wanneer do 26 oktober

Tijd 13.30-16.30 uur

Waar Kinderwagenmuseum, 

Hoofdweg-West 25 in Nieuw-

olda, fruitteeltbedrijf Molema, 

Hoofdweg-West 26 in Nieuw-

olda

Kosten € 17, inclusief koffie/ 

thee/gebak en sapje

Opgave vanaf 9 tot 20 oktober  

bij Ditta Evers via 0597-521265  

of harmevertevers@hetnet.nl.  

Betaling via NL84RABO 

0117628212 ten name van Com. 

Wonen onder vermelding van 

naam, afdeling, Nieuwolda. Bij 

betaling voor meer personen alle 

namen vermelden. Opgave is 

bindend en voor eigen risico.

20 – agenda

activiteiten
agenda
Zie voor uitgebreide informatie www.vrouwenvannu.nl

Bezoek hennepbedrijf
De agrarische commissie orga-

niseert een bedrijfsbezoek aan 

hennepverwerkingsbedrijf Dun 

Agro in Oude Pekela. Er worden 

twee middagen georganiseerd 

in verband met het aantal deel-

nemers.

Wanneer do 2 november en di  

7 november

Tijd 13.30-16.00 uur

Waar Raadhuisweg 11 in Oude 

Pekela

Kosten € 5, overmaken naar 

NL24RABO0365077747 onder 

vermelding van voor- en achter-

naam en afdeling

Info bij Eri de Groot, 0597-

522255. Zie ook  

www.vrouwenvannu.nl.

Opgave voor 15 oktober via  

e-mail agrarischecommissie 

groningen@gmail.com.

Geef door welke dag je voor-

keur heeft. Na bevestiging moet 

je pas betalen in verband met 

maximale aantal deelnemers per 

middag.

Fiddler on the Roof  
(Anatevka)
Wanneer 14 februari 2018

Tijd 20.00 uur

Waar Martini Plaza in Groningen 

Kosten € 51,50 

Opgave voor 25 oktober bij  

Tineke Sikkema via  

rh.drent@ telfort.nl of 0596-

516323. Betalen via NL02RABO 

0385746806 ten name van 

NBvP, Vrouwen van NU Com-

missie Cultuur. Betalen is bin-

dend.

Fryslân

Nordic Walking
Maandelijks organiseert één van 

de deelnemers een wandeling 

van ongeveer 10 kilometer.  

Meer info op  

www.vrouwenvannu.nl/fryslan/

agenda.

Wanneer woe 18 oktober

Waar Grou

Wanneer woe 15 november

Waar Gaasterland

Reünie reizen en presen-
tatie reizen 2018 
Iedereen is welkom!

Wanneer do 9 november

Waar Kurioskerk, Julianalaan 38 

in Leeuwarden

Tijd 14.00 uur

Drenthe

Ontmoetingsdag
Alle alleenstaande leden zijn 

welkom op onze ontmoetings-

dag. Het ochtendprogramma 

verzorgen we zelf. Na de lunch 

volgt een gezellige middag met 

muziek en entertainment. Als je 

wilt, neem dan een prijsje mee 

voor de verloting.

Wanneer za 21 oktober

Tijd 10.00 uur

Waar Wilhelmina Zalencentrum, 

Wilhelminaplein 4 in Beilen

Kosten € 30, inclusief koffie, 

thee en lunch

Opgave voor 17 oktober bij Trijn 

Slomp, 0599-235476/ 

trijnslomp@hetnet.nl of bij 

Emmy Slagter, 0592-409979/

emmyslagter@hotmail.com.

Kopij aanleveren

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

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

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

naam van de fotograaf.

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

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

Drenthe Marga Hiddingh, vrouwenvannu.redactiedrenthe@gmail.com

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

Gelderland Ineke Bijsterbosch, vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com

Flevoland vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.com 

Utrecht 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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Open Dag 
Benieuwd wat wij te bieden 

hebben? Kom dan naar onze 

Open Dag. Het ochtendpro-

gramma vullen we zelf in, en na 

de lunch gaan we terug in de tijd 

met muziek en dans.

Wanneer za 16 december

Tijd 10.00 uur

Waar Wilhelmina Zalencentrum, 

Wilhelminaplein 4 in Beilen

Kosten € 35, inclusief koffie, 

thee, consumptie en lunch

Opgave voor 9 december bij 

Trijn Slomp, 0599-235476/

trijnslomp@hetnet.nl of bij 

Emmy Slagter, 0592-409979/

emmyslagter@hotmail.com.

Excursie Helmantel
We bezoeken Museum Hel-

mantel en bekijken daar de 

schilderijen van Henk Helmantel. 

Maximaal 40 personen. We gaan 

met eigen vervoer.

Wanneer di 17 oktober

Tijd 14.00 uur

Waar Abt Emopad 2 in Wester-

emden

Kosten € 15

Opgave voor 1 oktober, het liefst 

per mail bij Alberta Bartelds,  

alberta.bartelds@planet.nl/ 

0591-301415.

Proeven van naaldschil-
deren
door Ans Nout

Voor de liefhebbers van fijn 

handwerk een must. Ans kan 

ons als geen ander de fijne 

kneepjes van het naaldschilde-

ren leren.

Wanneer do 19 oktober

Tijd 9.30-15.30 uur

Waar De Voorhof, Hoogeveen-

seweg 4 in Westerbork

Kosten € 40, inclusief lunch, 

materiaal en consumpties

Info en opgave via  

cursussenHTWK@gmail.com.

Midwinterworkshop
door Gea Turksema

Wat gaat er deze keer gemaakt 

worden? Kom ook en doe mee, 

het wordt een boeiende, inspire-

rende morgen.

Wanneer woe 15 november

Tijd 9.30-11.30 uur

Waar De Voorhof, Hoogeveen-

seweg 4 in Westerbork

Kosten € 15, inclusief materiaal 

en consumpties

Info en opgave via  

cursussenHTWK@gmail.com

Kerstversiering van stro 
door Diny Gerding

Stro is voor de meesten onder 

ons onbekend materiaal. Onder 

leiding van Diny gaat iedere 

deelnemer met een zelfgemaak-

te kerstversiering naar huis.

Wanneer do 14 december

Tijd 9.30-11.30 uur

Waar De Voorhof, Hoogeveen-

seweg 4 in Westerbork

Kosten € 12,50, exclusief mate-

riaal en consumpties

Info en opgave via  

cursussenHTWK@gmail.com

Peruaanse handwerk-
technieken
door Ietje de Graaf

In ieder dagdeel wordt een an-

dere techniek behandeld. Breien, 

haken, vlechten en borduren. In 

de Peruaanse handwerktech-

nieken worden mooie heldere 

kleuren gebruikt. 

Wanneer di 10 oktober, 14 no-

vember, 12 december en 9 janu-

ari 2018

Tijd 9.30-11.30 uur

Waar De Voorhof, Hoogeveen-

seweg 4 in Westerbork

Peruaans borduren door Ietje de 

Graaf. 

Oekraïens borduren,  
tweede deel
door Annelies Tuttel

Heb je het eerste deel gemist, 

kun je toch meedoen. Beide de-

len zijn los van elkaar te volgen.

Wanneer ma 2 oktober, 6 no-

vember, 11 december en 15 janu-

ari 2018

Tijd 13.30-15.30 uur

Waar Dorpshuis de Vlasbarg’n, 

Vijverlaan 2 in Uffelte

Vierkant van Duijvesteijn
door Gea Turksema

In deze cursus borduren we het 

vierkant van Duijvesteijn op een 

andere manier dan gebruikelijk.

Wanneer di 26 september, 24 

oktober, 21 november en 16 ja-

nuari 2018

Tijd 13.30-15.30 uur

Waar Ontmoetingscentrum De 

Boerhoorn, Zuides 50 in Rolde

9-daagse rondreis  
Andalusië 
Andalusië het hart van Spanje 

met haar weelderig natuur-

schoon, historische architectuur, 

levendige steden met schitte-

rende 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 deze reis kunnen we 

aanbieden voor € 1425 bij 25 

personen, prijswijzigingen voor-

behouden

Info bij Johanna Wessels, 

johannawessels@kpnmail.nl/ 

0593-331285/06-41102375.  

Opgave voor 20 november.

5-daagse stedentrip Rome 
We nemen je vijf dagen mee 

naar alle hoogtepunten van 

Rome, van het Vaticaan naar  

de indrukwekkende Sint Pieter, 

via de Spaanse Trappen naar de  

Naaldschilderkunst van Ans Nout.

Oekraïens borduren door Annelies 

Tuttel.
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www.theaterdestoomfabriek.nl.

Wanneer di 3 oktober

Tijd 13.30-15.30 uur

Waar Theater de Stoomfabriek, 

Koninginneplein 2 in Dalfsen

Kosten € 12,50 bij vooruitbeta-

ling voor leden via NL29RABO 

0126994358 ten name van Com-

missie Cultuur te Nieuw Heeten 

onder vermelding van naam, 

afdeling en activiteit. Kosten aan 

de zaal € 15 voor leden, € 17,50 

voor niet-leden van Vrouwen 

van Nu.

Opgave voor 29 september  

bij Mahamani ten Have,  

mahamani.tenhave@planet.nl  

of 0527-291914.

Boerinnendag 
De jaarlijkse boerinnendag 

wordt gehouden op donderdag 

16 november in zalencentrum 

Het Bonte Paard in Holten. Het 

thema is Het bijzondere Platte-

land. Het programma bestaat 

onder meer uit de volgende 

presentaties:

- Visserijbedrijf Rekelhof. In Ku-

delstaart woont en werkt Theo 

Rekelhof. Hij leeft iedere dag 

met paling; hij vangt ze, maakt 

ze schoon en rookt ze.

- Military Boekelo. Zoals ieder 

jaar staat de sport centraal tij-

dens Military Boekelo-Enschede. 

Het evenement behoort tot de 

beste van de wereld. Dat is ook 

de reden dat iedere internatio-

nale topruiter er in Boekelo bij 

wil zijn. De heer Zandstra vertelt 

hierover.

- Melkgeitenbedrijf Veelers. Op 

het eeuwenoude erf in Henge-

velde werken Gerrit-Jan en José 

Veelers samen met hun drie 

kinderen en medewerkers dage-

lijks vol passie aan dit melkgei-

tenbedrijf. De doelstelling is om 

op een zo’n duurzaam mogelijke 

manier geiten te houden die 

voldoen aan de hoogste gezond-

heidsstatus.

Trevifontein. Het Colosseum 

wordt ook niet vergeten en na-

tuurlijk is er tijd voor gezellige 

terrasjes. Kortom: te veel om op 

te noemen. Deze reis gaat in sa-

menwerking met Sophus Travel.

Wanneer 23 t/m 27 mei 2018

Kosten deze reis kunnen we 

aanbieden voor € 785 bij 25 per-

sonen, prijswijzigingen voorbe-

houden. Halfpension.

Info bij Aly Krol, 0593-526722/ 

06-48502739/ 

alykrol@hotmail.com.  

Opgave voor 1 december.

10-daagse bus/treinrond-
reis door Zwitserland
Op deze rondreis zullen we 

kennismaken met de mooiste 

Alpentreinen van Zwitserland, 

met de prachtigste uitzichten, 

zoals de Glacier Express, de 

Bernina Express en Golden Pass. 

En natuurlijk bezoeken we ook 

Bern, Montreux met het meer 

van Genève, Zermatt, Davos en 

Liechtenstein.

Wanneer augustus 2018

Kosten deze reis kunnen we 

aanbieden voor € 1325, prijswijzi-

gingen voorbehouden

Info bij Hillie Westerhof,  

0593-540601/06-29368007/ 

hilliewesterhof@hotmail.com.

6-daagse bus/bootreis 
naar Rijn en Moezel 
We zullen een bezoek brengen 

aan Schloss Ehrenbreidstein en 

tussendoor varen we langs de 

beroemde Loreley, doen een 

sluizentocht en gaan aan boord 

van een nostalgisch rivierschip. 

Verdere hoogtepunten zijn on-

der meer Cochem, Boppard en 

Rüdesheim. Ook rijden we door 

het dal van de Lahn een gedeelte 

van de Oranjeroute waar we 

onder meer Bad Ems en Nassau 

passeren, waar de wortels liggen 

van ons Oranjehuis.

Wanneer september 2018

Kosten deze reis kunnen we 

aanbieden voor € 1325, prijswijzi-

gingen voorbehouden.

Info bij Henny Mensink,  

0591-512827/06-11372294/ 

hennymensink@hetnet.nl.

Overijssel 

Wandelen in de provincie

Enter
We gaan wandelen in Enter.

Wanneer woe 27 september

Waar start bij Manege ’t Leijer-

weerd, Wierdenseweg 31 in 

Enter en niet bij landgoed de 

Elsgraven

Vinkenbuurt
Op de grens van Ommen en 

Dalfsen hebben we een mooie 

wandeling van 10 kilometer uit- 

gezet, waar we kunnen genieten 

van een afwisselend landschap 

van bos, heide en weilanden. Bij 

de start is koffie verkrijgbaar. 

Onderweg is er geen koffie-

pauze. Na afloop is er soep en/

of een broodje. Graag bij de start 

aangeven of je hiervan gebruik 

wilt gebruik maken.

Wanneer woe 25 oktober.

Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur.

Waar Café Calluna, Stouweweg 

5 in Ommen

Opgave voor 21 oktober bij 

Klaasje te Wierik,  

g.j.tewierik@zonnet.nl of  

0529-484989.

Goor
We maken een mooie wandeling 

langs de Regge, door landelijk 

gebied en bos in het buitenge-

bied van Goor. Je kunt kiezen 

voor een wandeling van 5 of 10 

kilometer. Voor en na afloop is 

er koffie. Halverwege de 10 kilo-

meter is er ook een koffiepauze/

sanitaire stop. Als je na afloop 

brood/soep wilt, dan kun je dat 

opgeven voor vertrek. Alles voor 

eigen rekening.

Wanneer woe 22 november

Starttijd tussen 9.30-10.15 uur

Waar IJsbaan ’t Slag, IJsbaanweg 

2 in Goor

Opgave voor 20 november 

bij Ineke van der Laan via 

i.vanderlaan@hotmail.nl.  

Nadere inlichtingen bij Ineke via 

06-50631001 of bij Marijke de 

Jong 06-37376365.

Literair kamerconcert
Mijn lieve Burgerhart is een literair 

kamerconcert dat wordt ge-

bracht door de sopraan Janneke 

Daalderop en pianist Rik Helmes. 

De voorstelling is gebaseerd op 

het boek De Historie van Mejuf-

frouw Sara Burgerhart van Betje 

Wolff en Aagje Deken uit 1782. 

Het hart van de tiener Saartje 

Burgerhart gaat uit naar een 

plezierig bestaan met muziek, 

boeken, uitstapjes en mooie kle-

ren. Het huwelijk trekt haar niet 

in het minst. Ondanks de sociale 

druk om zo snel mogelijk een 

goede partij te trouwen. In de 

21ste eeuw wordt de 18e-eeuwse 

Saartje Burgerhart geconfron-

teerd met haar ex-huisgenoot 

en aartsvijand Juffrouw Hartog. 

Deze eerste (brief)roman van 

Nederlandse bodem geeft een 

inkijkje in het leven van eind 

achttiende eeuw. Mijn lieve Bur-

gerhart biedt een interessante 

combinatie van literatuur en 

muziek. De voorstelling wordt 

in het Nederlands gesproken en 

gezongen. Naast de Nederlandse 

teksten van Beversluis, Wolff 

en Deken klinken er 18e-eeuwse 

kamermuziekstukken van onder 

anderen Händel, Haydn en  

Mozart. Meer info op  

www.mijnlieveburgerhart.nl en 

voor de locatie op  
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- Insect Europe. Ger van der Wal 

neemt ons mee in de wereld van 

eetbare insecten, hoe het was, 

hoe het nu is en wat de toe-

komst in petto heeft. Natuurlijk 

zal ook het proeven van heerlijke 

insectenhapjes niet ontbreken.

Wanneer do 16 november

Tijd 10.00-16.00 uur

Waar Het Bonte Paard, Deven-

terweg 87 in Holten

Kosten € 25, niet-leden € 30.  

Overmaken op NL69RABO 

0129630195 onder vermelding 

van je afdeling en aantal per-

sonen.

Opgave voor 31 oktober bij 

Margje Doze, 0521-361591 of 

margjedoze@hetnet.nl.

Handwerken
Quiltdag
Er wordt op deze dag een werk-

stukje gemaakt en er is tijd om 

elkaars quilts te bekijken en naar 

het verhaal erachter te luisteren. 

Wanneer woe 11 oktober

Tijd 10.00-15.00 uur

Waar Holten

Kosten leden € 20, niet-leden  

€ 25, inclusief koffie of thee

Opgave voor 27 september bij 

Riek Kroeze,  

handwerkcommissie.overijssel@

gmail.com of 0548-517336.

Kerstworkshops
Uit vier workshops kies je er bij 

aanmelding twee uit: kerst- of 

beschermengel van vilt, een 

gehaakte kersthanger met bel-

letje en lint, kerstengel haken 

of kerstdecoratie maken van 

gevouwen lapjes.

Wanneer do 23 november

Tijd 10.00-15.00 uur

Waar Holten

Kosten leden € 20, niet-leden  

€ 25, inclusief koffie of thee.

Opgave voor 9 november bij 

Riek Kroeze,  

handwerkcommissie.overijssel@

gmail.com of 0548-517336.

Bridgedag 2018

Noteer de datum van de bridge-

dag 2018 alvast in je agenda. 

Deze wordt op woensdag 21 

februari 2018 gehouden in Zaal 

Oortwijn in Heino. In het de-

cembernummer komt het vol-

ledige bericht.

Ontmoetingsdag/reünie 
reizen 
Dit jaar heeft de Commissie  

Reizen Vrouwen van Nu Overijs-

sel twee reizen georganiseerd, 

eentje naar Madeira en een naar 

Polen. Alle deelnemers aan die 

reizen worden van harte uitge-

nodigd voor de ontmoetings-

dag/reünie. Tijdens het ochtend-

gedeelte kijken we aan de hand 

van verhalen en foto’s terug op 

de reizen, natuurlijk onder het 

genot van een kop koffie met 

wat lekkers. Na de lunch volgt 

vanaf 13.30 uur de presentatie 

van de reizen voor 2018. Na-

tuurlijk zijn ook belangstellende 

leden en niet-leden, die niet met 

ons op reis geweest, zijn van 

harte welkom. 

Wanneer do 23 november

Tijd koffie vanaf 9.45 uur

Waar Partycentrum Het Bonte 

Paard, Deventerweg 87 in Hol-

ten-Dijkerhoek

Kosten genodigden voor de hele 

dag en belangstellenden voor al-

leen het middaggedeelte betalen 

niets. Deelnemers aan de hele 

dag betalen € 17,50. 

Opgave uiterlijk vrij 17 novem-

ber bij Janneke van Dulmen, 

jp.vandulmen@gmail.com of 

06-27254210.

Vooraankondiging reizen
Genieten van het voorjaar 
in de Harz
Ga in het voorjaar van 2018 met 

ons mee naar de mooie Harz 

en geniet van de oude steden 

Goslar en Wernigerode, gele-

gen in het voormalige Oost-

Duitsland. Ga mee terug naar de 

oorsprong van de Oranje-Nas-

saudynastie in het plaatje Stol-

berg. Niet alleen cultuur, maar 

ook natuur mag niet ontbreken. 

Natuurlijk is er ruimte om wat 

te winkelen. Beroemd is de berg 

de Brocken met zijn Hexentanz-

platz. Kortom, genoeg te zien en 

te beleven tijdens deze busex-

cursie reis die uitgevoerd gaat 

worden door Effeweg. Data en 

prijzen zijn helaas nog niet be-

kend.

Info en opgave bij Rina  

Braakman, 038-4656795 (na 

18.00 uur),  

rinabraakman@outlook.com.

Fietsreis Bodensee
We fietsen langs de Bodensee 

en door drie landen over prima 

bewegwijzerde en voor het me-

rendeel vlakke routes. Met altijd 

het decor van de Alpen op de 

achtergrond en aan de linker-

zijde altijd het meer. Onderweg 

passeren we gezellige stadjes 

en ook het subtropisch bloe-

meneiland Mainau is onderdeel 

van deze prachtige fietsroute. 

Iedereen kan haar eigen fiets 

meenemen, maar een huurfiets 

is ook mogelijk (huur e-bike de 

hele week is € 136,50). 

Wanneer 7 t/m 14 juni 2018

Kosten de reissom bedraagt 

ongeveer € 870. De toeslag voor 

een eenpersoonskamer is € 150.

Info en opgave via Lia Kuiper,  

06-50464747 of  

lkuiper@kuipers-bmh.nl.

Noord-Italië (Emilia  
Romagna)
We maken een mooie reis in een 

periode waarin het weer nog 

aangenaam is. We vliegen naar 

Bologna, waar de bus op ons 

wacht om ons verder te brengen 

naar diverse mooie plaatsen als 

Bergamo, Parma, het dwerg-

staatje San Marino, Ravenna, 

Ancona, Loreto en Urbino. We 

maken geregeld een stadstour 

of stadswandeling onder leiding 

van een Nederlandssprekende 

gids, waarbij we alle mooie plek-

jes van genoemde steden bekij-

ken. Er is echter ook voldoende 

vrije tijd om zelf op avontuur te 

gaan of om heerlijk te relaxen. 

Wanneer 1 t/m 9 oktober 2018

Kosten de reissom bedraagt 

ongeveer € 1200 op basis van 

halfpension en een tweeper-

soonskamer. Dit is inclusief en-

trees, maar exclusief lunches. De 

toeslag voor een eenpersoons-

kamer is € 189.

Info en opgave via Janneke 

van Dulmen, 06-27254210 of 
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Ontdek Rozet en het 
Gelders Erfgoed met een 
rondleiding
Maximaal 30 deelnemers.

Wanneer do 23 november 

Tijd ontvangst 10.00 uur met 

ko�  e/thee en iets lekkers in 

Restaurant Momento.

Rondleiding 10.30-12.00 uur.

Waar ingang Momento via 

hoofdingang Rozet, Kortestraat 

16 in Arnhem. Bereikbaar per 

trein of auto (parkeergarage 

Rozet, Langstraat 10).

Kosten € 10 inclusief ko�  e/thee 

en rondleiding

Info bij Carla Neuteboom, 0575-

470983, en Betsy Kreeftenberg, 

0315-242557.

Opgave per mail voor 1 novem-

ber via 

ccg.vrouwenvannu@gmail.com. 

Betaling uiterlijk 1 november op 

rekeningnummer NL72RABO 

0140034846 ten name van 

NBVP Commissie Cultuur onder 

vermelding van Rozet, je naam 

en naam afdeling. 

Agrarische themadag
Wanneer di 21 november 

Waar café-restaurant Den Bre-

mer, Zutphen-Emmerikseweg 37 

in Toldijk

Agrarische PR-dag
Wanneer woe 25 april 2018 (te 

gast bij de afdeling Voorst)

Flevoland

Stadswandeling Naarden-
Vesting
We lopen met een gids onge-

veer 75 minuten 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 stads-

rechten. Het is een stoere stad 

van historie, vestingwerken en 

culinair genieten. Naarden-Ves-

8 november in het Kulturhus te 

Vorden

14 november in de Bethelkerk te 

Barneveld

14 november in gebouw Diek-

graven te Neede

16 november in de Vosselhoeve 

te Epe

Tijd 10.00-15.00 uur

Kosten € 15 voor leden

Opgave voor 14 oktober bij het 

secretariaat 

vvnhandwerkciegld@gmail.com

of 06-23318648.

Belangrijke data
Kaderdag voor de voorwerksters 

op 4 oktober 

Tentoonstelling 22 en 23 maart 

2018 in Vorden

Geplande reizen 2018 en 
reünie
Welke touroperators de reizen 

die hieronder staan organiseren, 

is nog niet bekend. Dit wordt 

op de reünie bekendgemaakt. 

Deze dag neemt Willy Boesveld 

afscheid. Tijdens de POD van 5 

april 2018 gaat Willy o�  cieel uit 

de Commissie Reizen Gelder-

land. Zie voor meer informatie 

www.vrouwenvannu.nl/

gelderland/commissie-reizen.

April: vliegreis Madrid en Castilië

Juni: vlieg-busreis Schotland en 

eilanden

Augustus: fi etsen Altmühltal

September: cruise over de Rijn 

naar Rüdesheim

Wanneer za 4 november

Tijd 10.30-14.30 uur

Waar Hotel-café-restaurant De 

Harmonie, Harderwijkerweg 35 

in Laag-Soeren

Kosten € 17,50, inclusief ko�  e 

met gebak en afsluitende lunch, 

gratis voor deelnemers van de 

meerdaagse reizen

Opgave voor 29 oktober bij 

Willy Boesveld, 06-36060843 of 

bboesveld@kpnplanet.nl.

Gelderland 

Handwerkdagen: cursus-
sen najaar/2018

Marker Borduren, toepassing 

‘Sweet bag’ (tasje).

Wanneer twee dagdelen van 

13.30-15.30 uur

Waar Kastanjelaan 20 in Hete-

ren op 9 november 

Raadhuisstraat 6 in Vorden op 

20 november 

Kosten € 22 exclusief materiaal

Opgave voor 14 oktober 

Handwerkdag najaar: 
Sashiko
Wanneer

31 oktober in de Oase te Dieren

2 november in de Vluchtheuvel 

te Heteren

2 november bij camping Eiken-

bos te Sinderen

jp.vandulmen@gmail.com.

Voor alle reizen geldt dat alle 

informatie ook op 

vrouwenvannu.nl/overijssel 

komt te staan.

4-daagse stedentrip 
Luxemburg
De eerste dag reizen we met de 

bus via het vakwerkstadje Mon-

schau naar ons hotel in Esch-

sur-Alzette/Luxemburg (hotel 

Esch Belval***). In Monschau 

heb je tijd om te lunchen en kun 

je bijvoorbeeld de Glashütte 

bezoeken of met het toeristen-

treintje de stad te bekijken. Van-

uit Esch-sur-Alzette bezoeken 

we op zaterdag en zondag de 

Romeinse stad Trier, het oude 

centrum van de stad Luxemburg 

en het prachtige Müllerthal. Op 

de laatste dag gaan wij, na een 

bezoek aan de grotten van Re-

mouchamps, weer huiswaarts. 

Wanneer september 2018

Kosten de reissom is ongeveer 

€ 490 op basis van halfpension 

en een tweepersoonskamer. Dit 

is inclusief de meeste entrees en 

exclusief de lunches. De toeslag 

voor een eenpersoonskamer is 

€ 75.

Info en opgave via Brigitte van 

Laar-Kampherbeek, 06-11297857 

of bvanlaar64@outlook.com.

De Alzette in Luxemburg (Grund). 

Foto: J.P. van Dulmen
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Cursusprogramma  
Textielkunst
De commissie Textielkunst van  

Noord-Holland heeft voor het 

seizoen 2018 een heel gevarieerd 

cursus- en workshopprogram-

ma samengesteld met aandacht 

voor verschillende technieken en 

ideeën. Voor meer informatie: 

zie www.vrouwenvannu.nl/ 

noord-holland/textielkunst- 

seizoen-201718 en de vorige 

editie van dit magazine.

Dag van Textielkunst 
(handwerkdag): 3 x 3 = 9
De tafel van 3 zit bij velen nog 

goed in het geheugen. Tijdens 

de dag van Textielkunst gaat het 

echter niet om de cijferreeks, 

maar om het aantal van 9 cre-

atieve variaties. 9 verschillende 

vierkantjes van ±5x5 centimeter 

vormen, in 3 rijtjes van 3, een 

werkstuk op een schildersdoekje 

als ondergrond. De eigen voor-

keur voor een techniek of be-

werking (bijvoorbeeld borduren, 

appliceren, ontstaanstechniek), 

gebruik van kleur, materiaal en 

de wijze van afwerking maken 

dat alle deelnemers komen tot 

voor 2018. Het wordt weer een 

dag van ontmoeting en uitwis-

seling en je kunt je vanaf deze 

dag inschrijven voor de nieuwe 

reizen. 

Wanneer za 4 november

Tijd 10:30 uur

Waar De Rijper Eilanden, Zuid-

dijk 2A in De Rijp

Info bij Louise Rikse, 0229-215771 

of fam.rikse@quicknet.nl

Opgave voor de hele dag door 

betaling van € 13, voor alleen het 

middaggedeelte door betaling 

van € 5 op rekeningnummer  

NL89RABO01342614 88 ten 

name van Provinciale Commissie 

Reizen Noord-Holland. Vermeld 

bij de overschrijving je naam en 

woonplaats.

gebruikmaken van verschillende 

borduursteken. Je krijgt een aan-

tal voorbeelden en suggesties. 

Daarmee kun je aan de slag om 

je eigen knoop te maken.

Wanneer za 21 oktober

Tijd 10.00-15.00 uur

Waar Het Trefpunt, Iepenlaan 2 

in Harmelen

Kosten leden € 16, niet-leden  

€ 20 inclusief koffie/thee, lunch 

en materiaal om zelf knopen te 

maken. Graag gepast betalen op 

de dag zelf.

Info en opgave voor 1 oktober 

per e-mail, met vermelding van 

naam, adres en telefoonnummer 

bij Hannie van Diën,  

vandien@zonnet.nl of 0297-

594121. Aanmelden is meedoen!

Jubileumfeest
Wanneer zaterdag 11 november

Tijd 13.30-17.00 uur

Waar ZIMIHC Theater in Zuilen 

(Utrecht)

Opgave  

bureau@vrouwenvannu.nl  

ovv jubileumfeest

Leden van de provincie Utrecht 

ontvangen een digitale uitno-

diging.

 

Noord-Holland

Terugblik reizen en voor-
uitblik reizen 2018 
‘s Morgens is de reünie voor 

iedereen die heeft meegereisd. 

‘s Middags om 13.00 uur zijn alle 

leden welkom bij de presentatie 

van het nieuwe reisprogramma 

ting heeft veel te bieden: musea, 

veel monumenten, de imposante 

Grote Kerk, bijzondere winkels, 

galeries en design. De beroemde 

Tsjechische wijsgeer en theoloog 

Comenius ligt hier begraven. 

Gasten zijn welkom.

Wanneer do 5 oktober 

Tijd 14.00u bij het VVV gebouw 

in Naarden, Utrechtse Poort-

Ruysdaelplein. Gratis parkeren 

op het Dortmansplein.

Waar Naarden

Kosten € 4 

Opgave voor 1 oktober in ver-

band met gids bij Théa Reinhart, 

036-5246890 of vrouwenvannu.

flevoland.cultuur@gmail.com. 

Opgeven is betalen, tenzij je een 

vervanger vindt.

Inspiratiedag
Lelystad bestaat 50 jaar en dat 

wordt gevierd. Wij bezoeken het 

Nieuw Land Erfgoedcentrum 

bezoeken en maken een rondrit 

door Lelystad. Maximaal 100 

dames, vol=vol

Wanneer di 31 oktober

Tijd 10.00 uur 

Waar verzamelen bij de Canti-

ne, Oostvaardersdijk 0115 in Lely- 

stad, naast het Nieuw Land Erf-

goedcentrum. Parkeren voor de 

Cantine. 

Kosten € 15. Het is een geheel 

verzorgde dag met koffie/thee, 

appeltaart, lunch en koffie/thee. 

Dames van buiten Flevoland 

en niet-leden betalen € 28,50. 

Betaling contant voldoen bij de 

ingang van de Cantine. 

Opgave voor 24 oktober bij 

Lianne Schlepers, 06-11490324 

of vrouwenvannu.pbflevoland@

gmail.com.

Utrecht

Bijzondere knopen kun je 
zelf maken!
In deze workshop maak je je 

eigen knopen. Daarvoor kun je Fietsvakantie Ootmarsum. Foto: Louise Rikse

Fietsvakantie Normandie 2017. Foto: Louise Rikse
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Waar Dorpshuis ’t Klooster, Jack 

van Gilsplein 1 in Bavel

Hardanger
Op 27 september is er gestart 

met een cursus in de techniek 

Hardanger. Zie voor meer infor-

matie www.vrouwenvannu.nl/

noord-brabant. Wil je bij deze 

cursus nog instromen, neem dan 

contact op met Leny Moerbeek, 

lenymoerbeek@gmail.com.

Wanneer woe 27 september, 25 

oktober, 22 november, 24 janua-

ri 2018, 22 februari 2018 en 22 

maart 2018

Waar Sprang-Capelle 

Workshop Doorstoppen
Ook in 2018 worden er weer 

workshops gehouden. Dit keer 

in de techniek Doorstoppen. 

Houd voor meer informatie de 

provinciale website 

www.vrouwenvannu.nl/

noord-brabant in de gaten. 

Ook worden verdere gegevens 

doorgeven in de provinciale 

nieuwsbrief.

Wanneer in de tweede helft van 

maart

Waar Heeze, Sprang-Capelle en 

Zevenbergen

Wanneer do 5 oktober

Tijd 14.00-16.00 uur

Waar De Goederenloods, Albert 

Plesmanweg 23 in Goes 

Noord-Brabant

Najaarsbijeenkomsten
Ook dit jaar vinden in de vijf 

kringen weer onze najaars-

bijeenkomsten plaats. Elkaar 

ontmoeten en informatie uit-

wisselen, staan dan centraal. 

Verdere informatie is te vinden 

op www.vrouwenvannu.nl/

noord-brabant.

Wanneer ma 30 oktober 

Waar De Tussenpauz, Kerkstraat 

10 in Bavel

Wanneer di 31 oktober 

Waar Zidewinde, Julianastraat 1 

in Sprang-Capelle

Wanneer ma 6 november 

Waar Het Klooster, Hoogstraat 

6 in Waalre

Wanneer di 7 november 

Waar Het Wapen van Wanroij, 

Kwikstraat 6 in Wanroij

Wanneer do 16 november 

Waar De Parel, Prinses Mar-

grietstraat 15 in Fijnaart

Handwerkbijeenkomsten
De voorjaarsworkshops, ge-

houden in drie kringen, in de 

techniek zwart-witborduren 

waren een groot succes. Van-

daar dat ook in het najaar in 

de twee andere kringen deze 

workshops worden aangebo-

den. Verdere informatie is te 

vinden op 

www.vrouwenvannu.nl/

noord-brabant. Wil je je nog 

aanmelden, neem dan zo 

spoedig mogelijk contact op.

Wanneer di 10 oktober en di 

21 november 

Waar Het Wapen van Reek, 

Nieuwe Heijtmorgen 20 in 

Reek

Wanneer vrij 13 oktober en vrij 

24 november 

Info bij Judith Swenne-Voorbach, 

kunstcultmaatsch.vrouwenvan-

nu@gmail.com of 0228-512930. 

Opgave voor 26 oktober door 

€ 10 over te maken op 

NL33RABO0327706007 ten na-

me van NBvP Commissie Maat-

schappij NH, Vrouwen van Nu, 

onder vermelding van je naam.

Zuid-Holland

Bezoek fotomuseum te 
Rotterdam
De culturele commissie organi-

seert een bezoek met rondlei-

ding aan het fotomuseum.

Wanneer do 12 oktober.

Tijd vanaf 10.15 ontvangst met 

ko�  e

Waar Nederlands fotomuseum 

Las Palmas, Wilhelminakade 332 

in Rotterdam

Kosten € 10,75 + entree museum 

€ 15, museumjaarkaart en Rot-

terdampas € 3

Opgave bij voorkeur per e-mail 

via adrie.snelders@kpnplanet.nl 

of 010-4550556. Betaling 

overmaken op NL89RABO 

0308936663 ten name van NBvP, 

Vrouwen van Nu Culturele com-

missie te Zoetermeer.

Zeeland

Macu uitje naar Mechelen
Wanneer 12 oktober 

Wintertuinen Waveren 
met stadswandeling
Uitnodiging volgt via e-mail

Op de thee bij het 
PB Zeeland
Het provinciaal bestuur van Zee-

land nodigt alle nieuwe leden/

bestuursleden en belangstellen-

den van je afdeling uit voor deze 

bijeenkomst, waarin je uitleg 

over de structuur en het belang 

van de vereniging Vrouwen van 

Nu krijgt. 

een persoonlijk eindresultaat. De 

dag staat onder leiding van de 

leden van de textielcommissie.

Wanneer do 9 november, Ter 

Coulsterkerk, Holleweg 111 in 

Heiloo

di 14 november, De Brink, Dorps-

straat 155 in Obdam

Tijd 10.00-15.00 uur 

Kosten € 20, inclusief materiaal 

en diverse consumpties, te vol-

doen op de dag zelf.

Opgave en info Lia Zwart, 

liazwart@upcmail.nl en 

www.vrouwenvannu.nl/noord-

holland.

Lezing De Stijl
We kunnen er dit jaar niet om-

heen: het jaar van De Stijl. De 

vlakjes van Mondriaan en de 

stoel van Rietveld kennen we 

allemaal wel. Kunstbeweging 

De Stijl ontstond honderd jaar 

geleden en is vernoemd naar het 

tijdschrift De Stijl, opgericht door 

Theo van Doesburg. De bekend-

ste vertegenwoordigers van De 

Stijl zijn Piet Mondriaan, Theo 

van Doesburg, Gerrit Rietveld en 

de architect J.J.P. Oud. De leden 

streefden naar een radicale her-

vorming van de kunst, die gelijk 

opging met technische, weten-

schappelijke en sociale verande-

ringen in de wereld. Primaire 

kleuren werden gecombineerd 

met zwart, wit en grijs. Veel mu-

sea besteden dit jaar aandacht 

aan De Stijl, zoals het Gemeente-

museum in Den Haag en het 

Mondriaanhuis en museum Kade 

in Amersfoort. De commissie 

kunst, cultuur en maatschappij 

van de provincie Noord-Holland 

organiseert op do 2 november 

een lezing over De Stijl door drs. 

Martijn Pieters. 

Wanneer 2 november

Tijd 20.00 uur

Waar bibliotheek van Heiloo, 

Westerweg 250 in Heiloo

Kosten € 10 

Doorstoppen.

Foto: Margriet van Pu� elen
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groningen

De Training- en Adviesgroep geeft op donder-
dag 19 oktober de training Nieuwe bestuursle-
den en hun kwaliteiten. Een must voor nieuwe 
commissie- en kaderleden en een aanrader 
voor leden die graag meer over onze orga-
nisatie willen weten. De training vindt plaats 
in ’t Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren van 

Op 4 en 5 april 2018 is er een 
expositie van handwerken en 
andere creatieve uitingen in 
de Boerderij bij de Fraeylema-
borg aan de Hoofdweg 28 in 
Slochteren. Net zoals voor-
gaande jaren is er een wed-
strijd uitgeschreven, deze keer 
rond het thema Water. Met 
zo’n ruim thema kun je alle 
kanten op. Blauw is de meest 
geassocieerde kleur bij het 
woord water. Water is in ons 
land ruimschoots aanwezig. 
Plassen, sloten, meren, zee. 
In deze wateren leven vissen 
en schelpdieren, zelfs grote 
zoogdieren. Waterplanten, 
algen en wieren zijn er af-
hankelijk van. Het water zelf 
is meestal glashelder, maar 
soms kolkend en grauwgroen 
als er storm op komt zetten.  
Prachtige regenbogen in wa-
tervallen, maar ook stortre-
gens en snelstromende rivie-

“If I were a rich man.” (Ana-
tevka, Als ik toch eens rijk was) 
zong Lex Goudsmit in de jaren 
zestig in de musical Anatevka.  
Na jaren te zijn weggeweest, 
komen de arme Joodse melk-
boer Tevye en zijn vijf doch-
ters terug in Groningen. Een 
musical over familie, onvoor-
waardelijke liefde en de ba-
lans tussen tradities en ver-
nieuwing. De hoofdrol wordt 
nu gespeeld door Thomas 
Acda. Je kunt hiervan genie-
ten op woensdag 14 februari 
2018 in de MartiniPlaza in 
Groningen.  
Voor meer informatie, zie de 
agenda op pagina 20. ¶

tip:  
een 
musi-
cale 
avond 
uit

creatieve expositie

training voor bestuursleden

ren. Als het flink vriest, kan er 
geschaatst worden op water: 
ijspret! Water trekt ook men-
sen aan, denk aan massa-
toerisme langs de Spaanse en 
Italiaanse kusten. Verdam-
pend water vormt wolken, 
superzachte zomerwolkjes 
maar ook dikke, donkere don-
derwolken. Maar wat gebeurt 
er als het water opraakt? Als 
er bruine drab uit de kraan 
komt? Zomaar een paar ge-
dachten bij water. 
Op 6 oktober kun je inspiratie  
opdoen. In Galerie De Gronin-
ger Kroon wordt een inspira-
tiemorgen georganiseerd. 
Wilma van Linge (schilderen 
en keramiek), Hedwig Hart-
mans (textiel) en Marloes 
Smith (fotografie) zullen je 
inspireren met hun verhaal en 
de voorbeelden die ze laten 
zien op schilderijen en kera-
miek, met textiel en foto- 

19.00 tot 22.00 uur. Maximaal 
25 mensen kunnen meedoen. 
Vanaf 19.00 uur kunnen de 
cursisten het provinciaal be-
stuur ontmoeten en kennis-
maken met het hart van de 
provinciale organisatie van 

grafie. Het adres van de ga-
lerie is Reiderwolderpolder 4 
in Finsterwolde. De deuren 
zijn open vanaf 9.30 uur. De 
inspiratiemorgen begint om 
10.00 uur. Tot 12.00 uur kun 
je foto’s, textiel, schilderijen 
en beelden bewonderen en 
zijn er sprekers. Ook zijn er 
meet & greets met de (textiel)
kunstenaars van wie er wer-
ken te zien zijn. Koffie, thee 
en wat lekkers zijn aanwezig. 
De inspiratiemorgen kost 10 
euro per persoon. We zouden 
het ontzettend fijn vinden om 
van iedere afdeling in Gronin-
gen twee creatieve vrouwen 
op de inspiratiemorgen te 
ontmoeten. Je kunt je opge-
ven bij Tineke Sikkema via 
rh.drent@telfort.nl of 0596-
516323. Maak de entree over 
op NL02RABO0385746806 
ten name van NBvP, Vrouwen 
van Nu Commissie Cultuur. ¶

Vrouwen van Nu, waarna om 19.30 uur de 
training begint. Opgave uitsluitend per mail 
voor 1 oktober, onder vermelding van naam, 
afdeling/commissie en e-mailadres bij  
Trijny Leeuwerik-Nieboer  
(vrouwenvannu.tag@gmail.com). ¶
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fryslân

In de vorige editie van het 
magazine deden wij een 
oproep aan Friese afdelin-
gen om hun plannen voor 
2018, het jaar van Culturele 
Hoofdstad, met ons te delen. 
Daarop ontvingen we diverse 
foto’s met gehaakte dekens. 
In veel afdelingen is men 
driftig aan het werk gegaan 
om een bijdrage te leveren 
aan de grootste gehaakte 
deken ter wereld. De initia-
tiefneemsters van dit project 
wilden door het haken van 
blokjes mensen met elkaar 
in verbinding brengen. Van 
allerlei draadjes worden ver-
bindingen gemaakt, zo wordt 
het een blokje en vele blokjes 
maken samen een deken.  
Diverse mensen haken blok-
jes, komen samen, ontwer-
pen een patroon, kortom: 
worden verbonden door 
samen te werken. Vrouwen 
van Nu heeft dit idee om-
armd. Ons motto is immers 
ook: ontmoeten en verbin-
den. Vandaar ook dat het niet 
vreemd is dat wij berichten 

De commissie reizen Fryslân  
zoekt met ingang van 2018 
een enthousiast lid dat graag 
reizen organiseert en be-
geleidt voor de leden. Wij 
bieden samenwerking met 
enthousiaste vrouwen en een 
vergoeding van je onkosten. 
We zoeken een vrouw met 
bestuurlijke ervaring die tijd 
beschikbaar heeft en beschikt 

culturele hoofdstad

vacature com-
missie reizen

kregen uit alle windstreken.
De Vrouwen van Nu-dekens 
worden per provincie verza-
meld (zie vrouwenvannu.nl)  
en zullen in het voorjaar van 
2018 in één keer worden aan-
geboden in Leeuwarden. Uit 
de reacties die we ontvingen, 
kozen we de foto uit Surhuis- 
terveen. Daar ontwierp Appie  
Hollema een deken met het  
logo Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018. Een lichtblau-
we lucht met witte wolken, 
lichtgroene weiden, donker-
groene bomen, gele mais- en 
korenvelden, blauwe meren. 
De cijfers en letters in rood, 
wit, blauw en oranje zijn de 
kleuren van vlag en wimpel. 
Zo zijn er nog meer hele cre-
atieve ontwerpen te bewon-
deren op de Facebookpagina 
van ‘De Grootste Gehaakte 
Deken van de Wereld’  
(https://www.facebook.com/
GGDW2018/). Wie weet staan 
daar binnenkort heel veel 
Vrouwen van Nu-afdelingen 
genoemd! ¶

Foto: Paula Petri

Na het grote succes van vorig 
jaar organiseert de commis-
sie cultuur van de provinciale 
NBvP Vrouwen van Nu op-
nieuw een kerstconcert. Dit 
staat gepland op zondagmid-
dag 10 december in de Ven-
nekerk in Winschoten. Alle 
zangeressen die vorig jaar 
meededen, hebben ervaren 

gelegenheidskoor 2017
wat een plezier het geeft om 
mee te doen in dit gelegen-
heidskoor.
Wie van zingen houdt, wordt 
van harte uitgenodigd (weer) 
mee te doen om het kerst-
concert tot een succes te 
maken. Het koor staat onder 
leiding van zangcoach Jessica 
Bos uit Noordbroek. Er zal een 

aantal zaterdagen geoefend 
worden van 9.30 tot 11.30 uur 
in de Vennekerk, Venne 152 
in Winschoten. We zingen 
bekende kerstnummers en 
Christmas Carols, zoveel mo-
gelijk meerstemmig 
Repetitiedata: 11, 18, 25 no-
vember, 2 december en op 9 
december de generale repe-

titie (data nog onder voor-
behoud). Voor deelnemende 
leden zijn er geen kosten aan 
verbonden. Aanmelding bij 
rh.drent@telfort.nl of tele-
fonisch via 0596-516323, wel 
graag je e-mailadres opgeven. 
Laten we dit met elkaar tot 
een groot succes maken! ¶

over financieel inzicht. Com-
putervaardigheden, tijd om 
met de leden op pad te gaan 
en kennis van het Engels ko-
men ook goed van pas.  
Interesse? Stuur je sollicitatie  
dan voor 15 oktober naar  
siepie@daamvanderleij.nl. 
Voor inlichtingen kun je  
Siepie van der Leij bellen op 
0517-233460. ¶
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In mijn lange leven ben ik al 
met al tien keer verhuisd. In 
het begin is het verhuizen niet 
belastend. Je gaat studeren, 
maakt nieuwe vrienden. Dat 
is spannend en je kunt niet 
wachten om te beginnen.  
Je wereld wordt groter. Terug  
naar huis betekent het beken- 
de weer terugzien. Je vrien-
den van vroeger zijn net als jij 
ouder geworden, maar met 
de meesten heb je nog wel 
een klik. Dan een baan krijgen  
en daarbij hoort een eigen 
huis en collega’s van het 
werk. Met sommigen raak je 
bevriend, anderen blijven vage 
kennissen. Dan een huwelijk  
en daarmee de vrienden van 
je partner erbij. Kinderen 
geven veel kennissen, want 
op het schoolplein maak je 
meestal vlug contact. 
Als de kinderen groot zijn en 
hun eigen bestemming heb-
ben gekozen, wordt je wereld 
kleiner. Als je dan ook nog 
gaat verhuizen van het wes-
ten naar het noorden, dan 
ligt vereenzaming op de loer. 
Geen kinderen meer die naar 
school en vereniging moeten, 
geen nieuwe collega’s meer, 
geen buren met wie je een 
goed contact hebt. Kortom: 
daar sta je, op jezelf aange-
wezen. 
De wijk waarin wij kwamen 
wonen, heeft een bewoners-
vereniging, maar het was 
toch moeilijk om een kennis-
senkring op te bouwen. Dan 
is het heel fijn dat er een ver-
eniging is waar je je bij aan 
kunt sluiten. Een vereniging 
van vrouwen, van wie er altijd 
een aantal naar je wil luiste-
ren. Kleine groepjes, zodat je 
niet verdrinkt in de massa. 

contacten scheppen een band

De afdeling Gie-
kerk organiseer-
de op 13 juni de 
Friese provincia-
le tuindag. De 
137 deelnemers 
konden per auto 
of op de fiets 
kiezen uit routes 
met vijf tot zes 
tuinen, elk met 
zijn specifieke 
uitstraling, vorm 
en sfeer. Het 
was al met al 
een bjusterbaar-
like dei.
Foto: Afke 
Peenstra

Met aparte interessegroep-
jes, waar je welkom bent als 
je een bepaalde hobby hebt 
of je meer wilt weten over 
bepaalde onderwerpen. Een 
leesgroep, een kookgroep, 
een kunstgroep, een hand-
werkcafé. Als je zelf een idee 
hebt, verzamel je gemakke-
lijk vrouwen om je heen die 
jouw idee ook goed vinden. 
Denk aan wandel- of fiets-

groepen. Overkoepelend is 
er één keer in de maand een 
grote bijeenkomst, waarbij de 
vrouwen elkaar ontmoeten 
en getrakteerd worden op 
leerzame, humoristische of 
culturele lezingen of bijeen-
komsten. De zekerste manier 
om een band op te bouwen 
met andere vrouwen. Dankzij 
het magazine voor Vrouwen 
van Nu kun je deze band zelfs 

aangaan met alle Vrouwen 
van Nu in Nederland en zelfs 
daarbuiten. Denk aan onze 
band met Wit-Rusland en de 
vrouwen in Peru. Laten wij 
deze band koesteren. ¶

Winny Huizing,  
afdeling Feanwâlden

Foto: Jannie van der Jagt
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Wat ooit begon met een uit-
wisseling met Landfrauen in 
Sleeswijk-Holstein, groeide uit 
tot een jaarlijks terugkerende 
vijfdaagse reis.

commissie reizen 
drenthe, iets voor jou?
De commissie reizen Drenthe 
is op zoek naar een enthou-
siaste, reislustige vrouw die 
met ons in teamverband rei-
zen wil organiseren en bege-
leiden. Je kunt goed omgaan 
met de computer en je kunt 
je redelijk goed uitdrukken in 
Duits en Engels. Je houdt van 

25 jaar samen op reis 
naar het buitenland

Er zijn drie quiltgroepen ac-
tief: Sleen, Noord-Sleen en 
Westerbork. Zij komen zes 
keer per seizoen bij elkaar en 
leren een nieuwe techniek. 
Met deze techniek wordt een 

quiltgroepen

drenthe

Het provinciaal bestuur no-
digt alle oud-PB-leden uit op 
de thee op vrijdag 27 oktober 
om 14.00 uur bij Meursinge, 
Hoofdstraat 48 in Westerbork. 
Graag voor 20 oktober aan-
melden bij Albertje Ridderman 
via drenthevrouwenvannu@
gmail.com. ¶

samen 
aan de 
thee

regelen, kunt goed omgaan 
met mensen en bent stress-
bestendig. Lijkt het jou ook 
leuk een groep te begeleiden 
en het de deelnemers naar de 
zin te maken op onze reizen 
naar binnen- en buitenland? 
Dan kan dit voor jou een leu-
ke uitdaging zijn! 

Een quilt in wording.
Foto: KHTW

Voor nadere informatie: 
vice-voorzitter 
Henny Mensink 
(hennymensink@hetnet.nl, 
0591-512827/06-11372294), 
secretaris Aly Krol 
(secretariaatcrd@gmail.com, 
0593-526722/06-48502739). ¶

quilt gemaakt of een ander werk-
stuk. Nieuwe quiltsters zijn van 
harte welkom. ¶
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overijssel

Op de jaarvergadering in april 
hebben we afscheid genomen 
van de voorzitter van het pro-
vinciaal bestuur van Vrouwen 
van Nu Overijssel.
Nelleke is lid van de afdeling 
Dijkerhoek. Toen ze daar als 
voorzitter uit het bestuur 
ging, is ze gevraagd door 
Jenny Kruger, die toen pro-
vinciaal bestuurslid was. De 
dames reden wel eens samen 
met de auto als er iets te 
doen was in de provincie. 

afscheid nelleke
En dan raak je aan de praat. 
Vast heel herkenbaar voor 
iedereen die dit leest.
Nelleke begon als algemeen 
bestuurslid, een jaar later 
werd zij vicevoorzitter. De 
laatste vier jaar was ze voor-
zitter. Een mooie en leerzame 
tijd vindt ze zelf, maar: “Nu ga 
ik leuke dingen doen buiten 
Vrouwen van Nu.”
Nelleke fotografeert graag (ze 
maakt altijd de nieuwjaars-
kaart), speelt graag bridge en 

Om alle wandelaars in de 
gelegenheid te stellen om 
op 12 oktober de Vrouwen 
van Nu Beurs in De Lawei, 
Laweiplein 1 in Drachten te 
bezoeken is de provinciale 
wandeling verzet. ¶

Foto: Eigen foto

afwijkende wandeldag: 
nu 5 oktober!

quilt met plezier. Er heeft al 
eens een deken van Nelleke 
op een tentoonstelling ge-
hangen. Samen met haar 
vriend is ze fanatiek bezig 
met genealogie.
Als afscheid hebben we Nelle-
ke op de jaarvergadering een 
taart gegeven van quiltlapjes 
en bridgekaarten. Bij haar 
afscheid met het PB hebben 
we haar nog meer quiltlapjes 
gegeven.
Nelleke nodigde ons als af-
scheid uit om het blotevoe-

tenpad Hof van Twello te lo-
pen. Een heel ondernemende 
wandeling, maar erg gezellig. 
Na afl oop hadden we met 
haar een high tea. 
Nelleke, we wensen je alle 
goeds voor de toekomst sa-
men met je vriend en je fami-
lie. Namens het provinciaal 
bestuur van Vrouwen van Nu 
Overijssel ¶

Anri Rosendal
Ad-interim voorzitter
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gelderland

Op de provinciale ontmoetingsdag zijn er drie 
nieuwe commissieleden aan hun officiële taak 
begonnen. Jannie Wilbrink en Agnes Oukes 
voeren het secretariaat en Joke van de Veer 
versterkt de commissie als lid. In de zomer-
periode zitten we niet stil, want de commis-
sieleden zijn druk bezig met het voorbereiden 
van de cursussen en de handwerkdag voor 
het najaar van 2017. Zie ook de activiteiten-
agenda op pagina 24. Ons programma staat 
in een folder, op te vragen bij het secretariaat. 
Er komt een vervolg op Blackwork Shading in 
de vorm van een verdiepingscursus van twee 
dagdelen in het voorjaar van 2018. Data en 
locatie volgen nog. ¶

Kennen jullie Tijn nog? Hij 
haalde in december 2016 
meer dan 2,5 miljoen euro op 
voor Serious Request door 
nagels te lakken. Daarna 
kwam Tijn nog een keer in ac-
tie met zijn eigen crowdfun-
dingsactie voor de Stichting 
Semmy. Tijn wilde een nieuwe 
behandelmethode voor her-
senstamkanker naar Neder-
land halen. Voor Tijn komt dat 
te laat, hij is inmiddels overle-
den. Maar Tijn wilde kinderen 
met dezelfde ziekte als hij een 
kans geven.
Tijn was zes jaar en woonde 
in het Brabantse Hapert. Hij 
was dol op dieren en ging dan 

Heb je zin in een tuinenreis? 
Let dan goed op in het begin 
van 2019. Iedere twee jaar 
wordt een tuinenreis georga-
niseerd. In juni van dit jaar zijn 
we naar zuidoost-Groningen 
geweest. Het weer werkte 
voorbeeldig mee, tuinvrou-
wen zijn gezellige vrouwen en 
de provinciale tuincommissie 
staat bekend om haar goede 
organisatie, dus succes verze-
kerd. Zo’n 52 dames gingen op 
pad richting Noord-Nederland 
met een chauffeur van 19 jaar. 
Als je de portemonnee verge-
ten zou zijn, was het niet erg 
geweest zijn; alles was prima 
verzorgd. Een nadeel was wel 
dat je onderweg geen plant-

tweedaagse tuinenreis 2019

vrouwen van nu 
lakken voor tijn

Cursussen 
najaar

ook het liefst naar de roofvogels in de dieren-
tuin. Thuis had hij zijn eigen kip: Noortje. Tijn 
hield ook veel van kleuren, knutselen, buiten- 
spelen… en van nagels lakken natuurlijk. 
Waarom? Om de kleur! 
Tijdens de fietsreis van de commissie reizen 
Gelderland van 25 juni tot en met 2 juli heb-
ben de deelnemers meegedaan aan deze 
actie. Na het diner werd de nagelstudio ge-
opend en konden de dames hun nagels laten 
lakken voor 5 euro. De vrouwen stonden in 
de rij, enkelen hadden nog nooit nagellak ge-
bruikt en wilden nu wel opvallen met rode 
nagels. De leden die niet gelakt wilden wor-
den, hebben toch gedoneerd. De totale op-
brengst van 150,50 euro is overgemaakt naar 
Stichting Semmy. Tijns wens om 1 miljoen 
euro op te halen door zijn nagellak-actie is 
ruimschoots in vervulling gegaan. ¶

jes kon kopen. Wij hebben vijf 
verschillende tuinen gezien 
en een kwekerij bewonderd. 
Je kunt zien dat mensen met 

veel plezier in hun tuin wer-
ken en ons mee laten genie-
ten van hun hobby. Het was 
in één woord prachtig. Wij 

hebben genoten, een pluim 
voor de organisatie. ¶

Netje Roeterdink
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Op donderdag 23 november 
brengen wij een bezoek aan 
Rozet. De commissie cultuur 
wil je kennis laten maken met 
dit gebouw met opvallende 
architectuur in het centrum 
van Arnhem. Rozet is een 
centrum voor educatie, cul-
tuur en kennis. Het herbergt 
de Gelderse bibliotheek, de 
Volksuniversiteit en het heeft 

ontdek rozet en het erfgoed 
van gelderland

een auditorium, waar we al 
konden genieten van lezingen  
van onder anderen de schrijf-
sters Griet op den Beeck en 
Laura Starink. Bovendien 
heeft Rozet vele ruimtes voor 
dans, theater, muziek en an-
dere creatieve uitingen. 

Tijdens de rondleiding zie 
en hoor je meer daarover 

en nemen wij ook een kijkje 
bij het Erfgoedcentrum. Het 
Erfgoed Gelderland beheert 
en presenteert een veelzijdi-
ge collectie, waaronder een 
prachtig poppenhuis van Lizzy 
Ansingh, het Terlenka-olifant-
je en een Getijdenboek uit 
1469. Na afloop van de rond-
leiding kun je alles nog eens 
rustig bekijken.

Nieuwsgierig geworden? Kom 
naar Rozet! Praktische infor-
matie vind je in de activitei-
tenagenda op pagina 24 en op 
www.vrouwenvannu.nl/ 
gelderland. ¶

Foto: Rozet

Wisten jullie dat Lelystad even 
oud is als koning Willem- 
Alexander? Lelystad is dit jaar  
50 jaar geworden. Een bijzon-
der jaar dus en dat wordt ge-
vierd. Lelystad is van niets tot 
80.000 inwoners gegroeid. 
Overal kwam men vandaan. 
Het provinciaal bestuur Fle-

inspiratiedag 50 jaar lelystad
voland heeft een heel leuke 
informatieve inspiratiedag 
georganiseerd om de polder 
en Lelystad nog beter te leren 
kennen. 
Op 31 oktober bezoeken we 
het Nieuw Land Erfgoedcen-
trum en maken we een rond-
rit door Lelystad. Er kunnen 

flevoland

maximaal honderd dames 
mee. In het Nieuw Land Erf-
goedcentrum wordt de ge-
schiedenis van het grootste 
inpolderingsproject, Het Zui-
derzeeproject, verteld. Heel 
aanschouwelijk en het is ook 
erg leuk voor kinderen.  
Verdere informatie over de  

Inspiratiedag 50 jaar Lelystad 
vind je bij de agenda van  
Flevoland op pagina 25 en op 
www.vrouwenvannu.nl/ 
flevoland. 
Tot ziens op 31 oktober! ¶ 

PB Flevoland
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De culturele commissie van 
het PB van Flevoland heeft 
samen met de afdeling Bant 
een excursie georganiseerd 
naar het Schoterveld in de 
Noordoostpolder, nabij het 
Kuinderbos. We werden om 
10.30 uur verwacht op de 
boerderij van Joost Vos aan 
het Schoterpad. Hij zou ons 
meenemen op een anderhalf 
uur durende wandeling over 
dit 80 hectare groot, nieuw 
in te richten gebied. Nadat 
iedereen een plaatsje had 
gevonden aan de lange tafel 
en was voorzien van koffie 
of thee en een heerlijk stuk 
zelfgebakken koek, luidde 
Jeanette, lid van de culturele 
commissie, de bel. Zo, dat gaf 
een goed geluid. Iedereen 
was meteen stil! Ze heette 
iedereen welkom. Fijn zo’n 
grote groep, 28 mensen in 
totaal. Veel mannen waren 
ook meegekomen. Daarna gaf 
ze het woord aan Joost. Hij 
was in 1977 naar deze boerde-
rij gekomen, die gebouwd is 
in 1943. Het is een zogeheten 
cultuurboerderij, zoals ze ook 
in de Wieringermeer werden 
gebouwd. Naast deze boerde-
rij staan er nog drie boerderij-
en aan het Schoterpad, allen 
op een zandrug gebouwd, 
dus op arme grond. Niet ge-
schikt voor landbouw, maar 
bedoeld voor bosaanplant. 
Er was zoveel vraag naar de 
boerderijen, dat ze er toch zijn 
gekomen.  
Het laat zich raden dat be-
drijfsvoering niet gemakkelijk 
was. Hieraan is nu, dus ruim 
een halve eeuw later, een 
einde aan gekomen. Alle vier 
de boeren zijn uitgekocht. 
Staatsbosbeheer gaat het 

excursie Schoterveld

gebied omvormen voor na-
tuurontwikkeling. Dat was in 
2005. De bewoners van de 
boerderijen behielden elk een 
hectare grond bij de boerderij, 
maar verder is hun uitzicht 
totaal anders geworden! Het 
gebied is nog in wording. In 
2007 werd een grote nier-
vormige plas gegraven, op 
sommige plaatsen wel der-
tien meter diep. Daaromheen 
komen poelen, plas-drasge-
bieden, een vlonderpad met 
vogelkijkhut en fiets-, wan-
del- en ruiterpaden. Als het 
gebied klaar is, is het niet vrij 
toegankelijk voor publiek. De 
Noordoostpolder is wel een 
prachtig natuur- en recreatie-
gebied rijker. 
We wandelden met Joost om  
de uitgegraven plas met na-
tuurlijke oevers. Aan de over-
kant zagen we een zwaluw-

wand waarin gebroed kan 
worden. De net uit het zuiden 
gearriveerde zwaluwen vlo-
gen laag over het water. Op 
het water zag ik zwanen, 
kuifeenden en meerkoeten. 
De plas werd door een gegra-
ven beek verbonden met de 
Kuinderplas in het Kuinderbos.  
Onder het Schoterpad en 
Schoterweg zijn zinkers aan-
gebracht, zodat het water in 
beweging blijft. Op sommige 
plaatsen mag de natuur zijn 
gang gaan. Er is al een heel 
perceel waar berkenboompjes 
het goed doen. Ook de flora 
zal hier de komende jaren een 
kans krijgen op dit afgegraven 
gebied. Zover is het echter 
nog niet. Een deel van het 
terrein is in gebruik als depot 
van diverse soorten zand, klei 
en teelaarde, afkomstig van 
de afgegraven akkers. Het 

zand komt van verschillende 
afgegraven plassen.  
Om twaalf uur waren we 
weer terug bij de boerderij. 
Helaas bleef het niet droog, 
de paraplu was af en toe no-
dig. Ook was het met acht 
graden koud, maar er werd 
niet geklaagd. Iedereen vond 
het een interessante wande- 
ling over dit gebied in wor-
ding. Joost is een goede ver-
teller. We zijn veel wijzer ge-
worden. Joost Vos: bedankt. 
Daarna ging iedereen naar 
huis, om onderweg nog te ge-
nieten van de bloeiende tul-
penvelden. Wat is de polder 
toch mooi! Culturele/tuin-
commissie en afdeling Bant: 
bedankt voor deze interes-
sante excursie. ¶ 

Jannie Zijp
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utrecht

Bijzondere knopen kun je zelf maken! 
Doe mee met de gezellige en inspi-
rerende workshop op zaterdag 
21 oktober. In deze workshop 
maak je je eigen knopen. 
Daarvoor zijn verschillende 
borduursteken geschikt. Je 
krijgt een aantal voorbeel-
den en suggesties. Je weet dan 
genoeg om aan de slag te gaan met 
je eigen knoop. De workshop wordt 

Workshop knopen
gegeven van 10.00 tot 15.00 uur in 

Het Trefpunt aan de Iepenlaan 2 in 
Harmelen. Leden betalen 16 euro, 
niet-leden 20 euro. Dat is inclusief 

het materiaal om knopen te maken, 
koffie/thee en lunch. Neem zelf bor-

duurgaren mee in een kleur waarmee 
je wilt werken en zorg voor je eigen 
borduurnaald en -schaar. Wil je mee-
doen? Meld je dan voor 1 oktober 

per e-mail aan bij Hannie van Diën via 

vandien@zonnet.nl. Haar tele-
foonnummer is 0297-594121. 
Vermeld je naam, adres en te-
lefoonnummer. Graag gepast 
betalen tijdens de workshop. 
Aanmelden=meedoen. ¶

noord-holland

Was er vroeger alleen de mogelijkheid voor 
een rondleiding en het bezichtigen van een 
modelwoning van de Amsterdamse School 
in de Spaarndammerbuurt, tegenwoordig is 
het nieuwe museum Het Schip beslist een 
bezoekje waard. Het museum telt vaste ten-
toonstellingen, maar er zijn ook diverse wisse-
lende exposities (info op de website) en er zijn  
nog steeds rondleidingen die bij het museum 
kunnen worden geboekt. In 2018 staat een 
tentoonstelling over de overeenkomsten tus-
sen Gaudí en de Amsterdamse School gepland. 
We gingen op excursie naar het museum.

In het kader van 100 jaar Amsterdamse 
School in 2017 werden in de zomermaanden 
bustochten georganiseerd vanaf het museum 
door de verschillende uitbreidingsprojecten 
van Amsterdam in de loop der jaren. Aan het 
nieuwste wordt momenteel gewerkt op het 
voormalige Houthaventerrein, dat aan de 
Spaarndammerbuurt grenst. Deze volkshuis-
vestingsprojecten van de woningbouwver-

excursie naar  
museum het schip

enigingen van verschillende 
denominaties (in onder meer 
de westelijke tuinsteden) zijn 
bij de uitbreiding van Amster-
dam baanbrekend geweest.
Halverwege de excursie werd  
gepauzeerd in Amsterdam 
Nieuw-West, bij een oud 
schoolgebouw dat tegen-
woordig in gebruik is als 
broedplaats voor kunstenaars. 
Daar heeft het Van Eesteren-
museum (genoemd naar de in 
1934 actieve stedenbouwkun-
dige en architect Cornelis van 
Eesteren) een tijdelijk onder- 
komen. Het permanente mu-
seum zal nog dit jaar zijn deu-
ren openen in het Van Eeste-
renpaviljoen op een prachtige 
locatie aan de Sloterplas. Dit 
museum beschikt nu al wel 
over een modelwoning uit 

de jaren vijftig van de vorige eeuw (Freek 
Oxstraat 27) waar we een kijkje konden ne-
men. Ja, zo was het toen!

Terug in Het Schip bekeken we de perma-
nente expositie over de Amsterdamse School 
en tijdelijke exposities, onder meer over 100 
jaar sociale woningbouw. Verder was het 
heel plezierig even wat te drinken in het ver-
rassend lichte restaurant, waar op de muren 
uitvergrote foto’s hangen van ‘gewone’ Am-
sterdammers die op huisnummer 13 wonen. 
Buiten op het terras was allerlei straatmeubi-
lair van vroeger te zien, zoals een oude post-
bus, girobus en ook een Amsterdams straat-
urinoir: de Krul. ¶

Janneke de Boer, afdeling Aerdenhout

Foto: Janneke de Boer
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Op een feest ontmoet ik Tini Beers, we raken 
aan de praat. Ze vertelt me dat ze lid wil wor-
den van Vrouwen van Nu, maar ook wat ze 
verder allemaal doet! We zetten het gesprek 
op een zonnige zaterdagmorgen bij haar thuis 
voort. Tini geeft aan iedereen om haar heen 
haar onverdeelde aandacht en dat is de reden 
dat ik haar opzoek. Want hoe doet ze het al-
lemaal en waarvoor? 

Ooit wilde Tini’s moeder naar Lourdes en 
vroeg ze Tini met haar mee te gaan. Voor 
beide vrouwen een onvergetelijke ervaring. 
Voor de Zonnebloem, een organisatie waarbij 
het welzijn van de gasten en mensen plezie-
ren voorop staat, een reden om Tini te vragen 
ook andere mensen te begeleiden. Ze gaat 
het doen. Dat is het begin van af en toe een 
weekje van huis. Thuis gaat alles gewoon 
door, Tini en haar man hebben het goed gere-
geld. In het begin van hun huwelijk was ze al-
tijd thuis om voor man en kinderen te zorgen 
en de mooiste creaties met de naaimachine 
te maken. Ook deed ze allerlei verstelwerk 
voor iedereen die een beroep op haar deed. 
Nu merkt ze dat ze het ook heerlijk vindt om 
onder de mensen te zijn. Al ruim tien jaar is ze 
bezoekvrijwilliger bij de Zonnebloem. Ze gaat 
langs bij een vrouw die elke maand weer naar 

al geef je ze maar een arm
haar bezoek uitkijkt. Tini biedt 
een luisterend oor, geeft raad 
en biedt ook daad door af en 
toe naar het strand te gaan, 
waar mevrouw enorm van 
geniet.
“Het geeft zoveel voldoening 
een ander gelukkig te zien, en 
dat ik daar voor kan zorgen”, 
dat is Tini ten voeten uit. Ook 
heeft ze jarenlang bestuurs-
werk verricht voor de Zonne-
bloem, coördineerde ze de 
chauffeurs voor de reizen, en 
natuurlijk reist ze graag zelf 
mee. 

Ook is er ooit een evenement 
georganiseerd met het thema 
Western, wat Tini op het idee 
brengt wigwams te maken! 
Een andere vrijwilliger zorgt 
voor de stof en Tini gaat aan 
de slag. Dan breekt ze haar 
pols, maar met hulp bij het 
knippen van de stof weet zij 
toch de prachtigste wigwams 
te fabriceren. Dat houdt haar 
op de been bij het ongemak. 

Want haar grootste angst is uitgerangeerd 
te zijn terwijl ze nog zoveel wil doen. Het be-
stuur van de Zonnebloem weet Tini ook op 
andere terreinen in te schakelen en dat is pre-
cies wat ze goed kan, een schakel zijn tussen 
allerlei mensen. Want, zegt Tini: “Al geef je ze 
maar een arm… dan kunnen ze weer verder.” 

Intussen zie ik een quilt van de kerststal, die 
ze onlangs gemaakt heeft van allerlei lapjes, 
werkelijk prachtig! “Ja”, zegt Tini, “als ik thuis 
ben, zit ik graag achter de naaimachine.” 
Maar nu staan voor dit jaar drie zorgvakanties 
gepland. Daarvan komt ze vast en zeker moe 
maar voldaan weer thuis. ‘Samen is zoveel 
leuker’, staat op de tas van Vrouwen van Nu, 
net als ‘Laat zien waar je goed in bent’ en dat 
draagt Tini helemaal uit. ¶

Marry Overtoom-Bruin 

Foto: Marry Overtoom-Bruin
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zuid-holland

Op 31 mei vierden we het 
50-jarig jubileum van de af-
deling Alkemade. Die heet zo 
omdat Vrouwen van Nu in 
1967 begon in de toenmalige 
gemeente Alkemade, die in-
middels gefuseerd is met de 
omringende gemeenten en nu 
Kaag en Braassem heet. We 
hadden het niet beter kunnen 
treffen: een boottocht voor 
Vrouwen van Nu organiseren 
en dan zulk prachtig weer! 
Rederij Van der Meer stond 
garant voor een mooie tocht 
over de Zuid-Hollandse wate-
ren: het Braassemermeer, de 
Oude Rijn, De Zijl en over de 
Kagerplassen weer terug.
Met bijna allemaal vrouwen 
aan boord, accordeonist Den-
nis en de kapitein uitgezon-
derd, was het enorm gezellig 
met een loop naar het boven-
dek of het achterdek. Met een 
lekker briesje en voldoende 
hapjes en drankjes vermaak-
ten we ons prima.
Annie van Amsterdam, voor-
zitter, had in haar openings-

jubileum afdeling alkemade
woord een hartelijk welkom 
voor alle leden en een bijzon-
der woord van welkom voor 
ons oud-lid en medeoprichter 
Nel Hulsebosch.
Diny Boezewinkel, die er niet 
bij kon zijn, schreef een mooie 
brief met felicitaties en her-
inneringen aan het ontstaan 
van onze afdeling. Ook Bep 
Sluis, penningmeester van 
het BP van Zuid-Holland, fe-
liciteerde onze afdeling met 
onze relatief jonge 50 jaar en 
liet dat vergezeld gaan van 
een envelop met inhoud.
Dennis speelde Nederlands-
talige liedjes op de accordeon, 
die we volop konden mee-
zingen of neuriën. Rond vijf 
uur stond er een heerlijk buf-
fet op ons te wachten en bij 
het weggaan kreeg iedereen 
een leuk aandenken als her-
innering aan dit feest. Niet 
teveel terugkijken, maar de 
blik vooruit richten moet het 
bestuur gedacht hebben. 
Je kunt je niet voorstellen dat 
we toen (we waren allemaal 

rond de dertig) mevrouw te-
gen elkaar zeiden. Dat is nu 
gelukkig heel anders! De sfeer 
is ongedwongen en ook al is 
de gemiddelde leeftijd bedui-
dend hoger, onze club is nog 
steeds enthousiast en spring-
levend met een bestuur van 
zeven vrouwen, die veel voor 
de leden organiseren. Laten 
we er voorlopig vanuit gaan 
dat we de zestig wel halen! ¶

Tonny van der Meer
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zeeland

Misschien is mijn liefde voor molens te ver-
klaren uit het feit dat mijn grootmoeder een 
molenaarskind was. Zij werd geboren in De 
Lelie, de molen aan de Kralingse Plas in Rot-
terdam, die nu na restauratie is opengesteld 
voor het publiek. Het is een volledig herstelde 
snuifmolen (daterend uit 1777), die na al die 
jaren nog steeds in bedrijf is.  
Wat een mooie speling van het lot dat ik hier 
in Kortgene dagelijks kan genieten van De  
Korenbloem. Wie vanuit Zierikzee of Goes 
naar Kortgene komt, ziet de molen al van ver-
re bij de ingang van het dorp staan. Een waar 
pronkstuk, maar dat was ooit heel anders. 
Men neemt aan dat bij de herbouw van Kort-
gene (na de herbedijking in 1684) een molen is 
gebouwd op de plek van de huidige molen.  
Deze brandde af in 1873. De Korenbloem in  
zijn huidige vorm dateert uit de periode daar-
na. De molen floreerde en werd vanaf 1922 bij 
windstilte zelfs mechanisch door een motor 
aangedreven. Tijdens de Watersnoodramp 
fungeerde de molen als toevluchtsoord voor 
dorpelingen die het stijgende water ont-
vluchtten. Daarna raakte hij langzaam in ver-
val, tot hij in 1970 werd onttakeld. Een triest 
geraamte bleef staan. 

Gelukkig kocht in 2009 een aantal enthou-
siastelingen, verenigd in een stichting, het 
karkas op. Het doel was de molen weer maal-
vaardig te maken en terug te geven aan het 
dorp en zijn bewoners. De restauratie verliep  
voorspoedig en werd al in 2011 afgerond. 
Sindsdien heeft de molen een eigen plek in 
het dorp verworven. Zo fungeert hij onder 
meer als eindpunt van de Avondvierdaagse, 
als startpunt voor de Boerencamping-fiets-
tocht en steunpunt voor de Havenfeesten. 
Eind goed, al goed! 

De Korenbloem wordt gedreven door vrijwil-
ligers. Iedere zaterdagochtend zijn bezoekers 
van harte welkom om een kijkje te nemen in 

de korenbloem, het pronkstuk 
van kortgene (noord-beveland)

Een molenaar van De Korenbloem en VvN-lid 
Engeline Muijs.

de molen. Er is veel te leren, 
voor volwassenen en voor 
kinderen. Je leert bijvoorbeeld 
dat dit een ronde stenen stel-
lingmolen is met vijf zolders: 
graan-, maal-, steen-, lui- en 
kapzolder. Even uitleggen: 
een stellingmolen is een hoge 
windmolen met een galerij 
of stelling. Zo’n molen staat 
meestal in bebouwd gebied 
en moet hoog zijn om boven  
de huizen uit voldoende wind 
te kunnen vangen, de vrije 
windvang. De wieken en de 
staart reiken dan ook niet tot  
de grond. Zo beschikt men 
beneden over een grote ruim-
te die kan worden betreden  
zonder gevaar te lopen ge-
raakt te worden door de 
draaiende wieken. 
De Korenbloem heeft zijn 
winkel in deze ruimte. Een 
stellingmolen wordt bediend 
vanaf de stelling (ook wel 
omloop, galerij of balie ge-
noemd). Vanaf hier wordt de 
molen gekruid (= gedraaid, 
zodat de wieken goed wind 
vangen). Het is voor bezoe-
kers een hele klim om via alle 
etages naar de top van de 
molen te klimmen, maar het 
is een boeiende tocht en het 
prachtige uitzicht is een fraaie 
beloning.  

De Korenbloem is meer dan 
een toeristische attractie. Drie 
volleerde molenaars zorgen 
ervoor dat de zakken graan - 
afkomstig van boeren uit de 
omgeving - worden gemalen 

en verpakt. In de molenwinkel worden diverse 
soorten meel verkocht: tarwemeel/bloem, 
roggemeel, speltmeel/bloem, pannenkoeken-
meel, Noord-Bevelandse kruidkoekmix… te 
veel om op te noemen. Daarnaast biedt de 
molenwinkel informatie, snuisterijen, handge-
maakte schortjes en andere cadeauartikelen.  

Vijf van de zeven vrijwilligers tijdens de open-
stelling van de molen zijn Vrouwen van Nu. 
Een nuttige taak, want de verkoop van pro-
ducten is van levensbelang voor het voort-
bestaan van de molen. Vooral in de zomer-
maanden is de molen een ware trekpleister. 
Dus als je eens in Zeeland bent… vergeet dan 
niet De Korenbloem een bezoekje te brengen! 
Meer informatie op www.molenkortgene.nl. ¶

Saskia Campert
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Het najaar is een prachtige 
tijd om met de fiets op pad te 
gaan. We laten hoge tempe-
raturen, overvolle wegen en 
toeristendrukte achter ons. 
We gaan in alle rust met de 
fiets op pad, vooral hier in 
Zeeland.
Niet voor niets is Zeeland be-
noemd tot vijfsterren-fiets-
provincie, het hoogst haalbare 
niveau! Een uitgebreid net-
werk aan fietspaden maakt 
het mogelijk de provincie te 
doorkruisen zonder lastig te 
worden gevallen door auto’s. 
Het Zeeuwse FIKS (Fiets 
Knooppunt Systeem) maakt 
het mogelijk om aan de hand 
van nummers op borden een 
eigen route samen te stellen, 
die zowel linksom als rechts-
om kan worden gefietst.  
Bovendien is er keuze tussen 
‘in de wind’ of ‘uit de wind’ 

zeeland… fietsland

fietsen. Even uitrusten kan in 
een van de fietscafés langs de 
route. 
De omgeving wisselt steeds: 
fietsen op de dijk met een  
riant uitzicht over het water 
of fietsen tussen de bomen op 
een smal pad door het vlakke 
land met zijn eindeloze ak- 
kers. Wie van boten houdt, 
kan z’n hart ophalen. De 
Westerschelde is een scheep-
vaartroute waar geweldige 
mammoettankers richting 
Antwerpen varen. De Ooster-
schelde, het Veerse Meer en 
Grevelingen worden juist 
weer bevaren door zeilsche-
pen in alle maten, motor-
boten en sloepen. En wat te 
denken van de fietsveren? 
Niets is toch leuker dan met 
de fiets op de boot van het 
ene Zeeuwse eiland naar het 
andere te varen?

De wind maakte fietsen in 
Zeeland tot een ware uitda-
ging. Niet voor niets wordt 
het jaarlijkse Nationaal Kam-
pioenschap Tegen de Wind 
Fietsen op de Oosterschelde-
kering gehouden. Deelnemers 
moeten de strijd aangaan op 
een gewone fiets. Dat is be-
slist geen sinecure bij wind-
kracht zeven of meer! Geluk-
kig geldt die eis niet voor de 
fietsliefhebbers bij Vrouwen 
van Nu. Bij Fietsclub Via op 
Noord-Beveland fietst het 
merendeel van de vrouwen 
op een elektrische fiets, zodat 
de wind geen storende factor 
is en verre tochten mogelijk 
zijn. Het afgelopen seizoen 
werd onder meer gefietst op 
Walcheren, Wester-Schou-
wen, Zeeuw-Vlaanderen, 
Tholen en de boulevard van 
Vlissingen. 

Voor wie meer wil dan gezel-
lig met vriendinnen fietstoch-
ten maken, is er het vrouwen- 
tijdschrift Pedala. Het tijd-
schrift biedt interviews, infor-
matie over sportkleding, voe-
ding en training. Pedala heeft 
ook een eigen website en is 
te vinden op sociale media. 
Kortom, een inspiratiebron 
voor vrouwen die van fietsen 
houden, die erover denken 
een racefiets aan te schaf-
fen, die tijdens wedstrijden de 
tegenstand naar adem laten 
snakken… en voor alle vrou-
wen daartussenin. 
Hoe dan ook, geniet van de 
fiets ook het komende najaar! 
Kijk ook eens op  
www.zeelandfiets.nl, voor 
aardige weetjes. ¶
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noord-brabant

Samen maken we in 2018 De 
Grootste Gehaakte Deken van 
de wereld. Haak je ook aan? 
Inmiddels is er al meer dan 
7000 m2 deken klaar, maar 
er is nog meer nodig om de 
GROOTSTE te worden. Iede-
reen is van waarde en kan 
hieraan meedoen. Als Neder-
land willen we in 2018 - als 
Leeuwarden culturele hoofd-
stad van Europa is - de wereld 
laten zien dat je in verbinding 
met elkaar door iets kleins te 

De afdeling Vlijmen bestond vorig jaar 80 jaar. 
Het idee ontstond om ter gelegenheid van 
dit jubileum de gemeenschap een picknickset 
aan te bieden. Er werden contacten gelegd 
met de gemeente en het idee werd met open 
armen ontvangen. De afspraak was om het 
geld dat we zouden krijgen van de Rabo-
clubkasactie in te zetten om de set te betalen. 
Er kwam een project op gang om de origina-
liteitsprijs te winnen, die kon 1000 euro extra 
opbrengen. Leden breiden winkelwagen-
muntjes en deelden die uit aan het winkelend 
publiek. Zo kregen we veel aandacht voor de 
actie en meer stemmen, dus meer geld. Daar 
is de picknickset van besteld. Deze is op 15 
juni aangeboden aan de gemeenschap. De set 
was bekleed met dekens van Granny Squares 
en werd onthuld door de wethouder Hanne 
van Aart en voorzitter Ans van Beurden. 
Afdeling Vlijmen is er trots op dat deze droom 
in vervulling is gegaan. Er staat nu een prach-
tige picknickset op een superleuke locatie: in 
de nabijheid van een mooi speelterrein met 
waterspeelplaats voor kinderen. Een mooie 
plek om als moeder en oma met kinderen en 

vrouwen van nu zijn..  
maatschappelijk betrokken

heel brabant haakt aan
doen, iets groots tot stand 
kunt brengen. Dekens die 
klaar zijn kunnen in Brabant 
worden ingeleverd bij Ans van 
Beurden, Achterstraat 18,  
5251 CT Vlijmen. In 2018 wor-
den de dekens, die zijn ge-
maakt door Vrouwen van Nu, 
landelijk aangeboden aan de 
vrouwen in Friesland. ¶

Gehaakte dekens.

Foto: Ans van Beurden

kleinkinderen lekker te gaan zitten. De missie 
van Vrouwen van Nu Vlijmen is: de samenle-
ving versterken met de kracht van vrouwen. 

De picknickset in Vlijmen. Foto: Ans van Beurden

Dat is op deze manier zeker 
gelukt. ¶

Ans van Beurden
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De afdeling Baarle-Nassau wil 
graag zichtbaar naar buiten 
treden en bestelde daarvoor 
hesjes met een zeer duide-
lijke tekst. De hesjes die ze 
voorheen droegen, dateerden 
nog uit de KVO-tijd en dat 
kon dus niet meer. De nieuwe 
hesjes zijn al gebruikt met 
de Samenloop voor Hoop, 
de tweedaagse fietstocht 
naar Drunen en de wekelijkse 
fiets- en wandeltochten. Ze 
zijn natuurlijk in de eerste 
plaats voor de veiligheid, 
maar zo zijn Vrouwen van Nu 
ook goed zichtbaar en her-
kenbaar. ¶

Elk jaar organiseert de creatiefgroep van de 
afdeling Woensdrecht in november de af-
delingsavond. Gezamenlijk worden er dan 
kerstkaarten gemaakt. Dit jaar kreeg de groep 
het verzoek vanuit het afdelingsbestuur om 
in het voorjaar aan de slag te gaan. Dat kon 
dan natuurlijk niet met kerstkaarten. De kop-
pen werden bij elkaar gestoken en er werd 
druk overleg gevoerd. Wat gaan we maken? 
Voorjaar, Pasen, Eieren? Nee! Kippen werden 
het! Er werden lapjes geknipt, patroontjes 
gemaakt en op 11 april gingen de leden van 
de afdeling ijverig aan de slag. Uiteraard wel 
onder het genot van een kopje koffie of thee 
en een praatje moest ook lukken. Zo vloog de 
avond om en aan het eind gingen alle aanwe-
zigen met een zelfgemaakte kip naar huis. ¶

Tiny Vissers

zichtbaar met nieuwe hesjes

ophokplicht

De hesjes van Vrouwen van Nu 
afdeling Baarle-Nassau.  
Foto: Carla Coenders

Kippen van de creatiefgroep. Foto: Sara van Dijk
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Mensen met een 
Missie in uw testament
Mensen met een 
Missie in uw testament
Mensen met een 
Missie in uw testament

Mensen met een Missie 
steunt gedreven mensen die in hun 

gemeenschap opstaan tegen onrecht en 
uitsluiting. Dit doen wij samen met onze partners 

in 14 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Wij geloven daarbij in de verbindende kracht van religie. Wij geloven daarbij in de verbindende kracht van religie. 

Laat u iets na voor een rechtvaardige wereld?Laat u iets na voor een rechtvaardige wereld?
Contact: Julie Mingeli, 07Julie Mingeli, 070 - 31 36 731 of 

juliemingeli@mensenmeteenmissie.nljuliemingeli@mensenmeteenmissie.nl
mensenmeteenmissie.nl/testamentmensenmeteenmissie.nl/testament

Geef uw testament een Geef uw testament een 
missie
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Hoe zag een werkdag van een dienstmeid eruit? 

Wat stond er op het menu? En hoe dekte men de 

tafel voor een chique diner? In Huis Van Gijn in 

Dordrecht beleeft u hoe een familie op stand en het 

personeel rond 1900 woonden, werkten en leefden. 

In het fraaie Huis Van Gijn staat 
de tijd al ruim een eeuw stil. De 
tafel is er volgens de etiquette 
gedekt en gasten kunnen elk 
moment aanschuiven. Op de 
keukentafel wachten ingrediën-
ten om in het diner verwerkt te 
worden. En op de mangelzol-
der is het afwachten wanneer 
de dienstmeid komt om het 
hagelwitte goed van de waslijn 
te halen. Huis Van Gijn voelt 
alsof de bewoners er elk 
moment terug kunnen keren.

Wonen op stand
Huis Van Gijn is het voormalige 
woonhuis van bankier, jurist en 
verzamelaar Simon van Gijn, 

die er vanaf 1864 met zijn 
echtgenote Cornelia Vriesen-
dorp woonde. Een groot deel 
van het huis is nog intact en 
ingericht als toen.

Dordrecht op zijn mooist 
Huis Van Gijn ligt op 15 minuten 
loopafstand van station 
 Dordrecht. Onderweg proeft u 
de historische sfeer van de 
oudste stad van Holland. Naast 
een bezoek aan Huis Van Gijn 
heeft Dordrecht veel te bieden. 
Van een historische binnen-
stad, mooie uitzichten op 
havens en het drierivierenpunt 
tot verrassende horeca en een 
gevarieerd winkelaanbod.

Dordrechts Museum
Museumstraat 40, 
www.dordrechtsmuseum.nl
Het 175-jarig jubileum van het 
Dordrechts Museum wordt 
gevierd met een imposante 
tentoonstelling over Johan 
Barthold Jongkind. Het museum 
presenteert de schilderijen van 
Jongkind samen met werk van 
bevriende kunstenaars, 
waar onder enkele belangrijke 
impressionisten, zoals Monet, 
Sisley, Boudin en Daubigny.

Het Hof van Nederland
Hof 6, www.hofvannederland.nl
Neem plaats op de 1e rij bij de 
film ‘De Vrije Staten’ op de plek 
waar de eerste Vrije Staten-
vergadering in 1572 daadwer-
kelijk plaatsvond. In Het Hof 
van Nederland komt u meer 
te weten over het ontstaan 
van Nederland als natie en de 
ontwikkelingen in ons land op 
religieus vlak. 

(Advertorial)

Ontdek het leven op stand anno 1900

Nieuwe Haven 29-30    
3311 AP Dordrecht    
Open: di t/m zo 11.00 – 17.00 uur    
www.huisvangijn.nl

Lezersaanbieding: 1+1 gratis

Voor de lezers van Vrouwen van Nu is een dagje Dordrecht 
nu  extra voordelig. Op vertoon van deze advertentie krijgt 
u bij  aankoop van een combiticket voor Huis Van Gijn, 
Dordrechts  Museum en Het Hof van Nederland een tweede 
entreebewijs ter waarde van €15 helemaal gratis. Kijk voor 
meer informatie op www.huisvangijn.nl/vrouwenvannu
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Weten u w d ierbaren w at u  w enst?

Ik ontvang graag gratis het erfenisdossier van de Hartstichting.

Weten uw nabestaanden waar uw gegevens liggen als u er niet meer bent? En wat u voor uw huisdier
wenst? Via de Hartstichting kunt u dit gratis vastleggen in het erfenisdossier. Denk bijvoorbeeld aan
het verdelen van uw persoonlijke bezittingen, het opzeggen van verzekeringen, het stopzetten van
abonnementen. Kortom: al die zaken die nabestaanden bij een overlijden moeten regelen.

Naam:                                                                                                                                                                                                                                                               M / V

Adres:

Postcode:     Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Geboortedatum:

Vraag nu vrijblijvend het Erfenisdossier van de Hartstichting

aan via onderstaande antwoordcoupon of email:

erfenisdossierBhartstichting.nl. Het is ook mogelijk om

een digitaal Erfenisdossier aan te maken.

Kijk hiervoor op www.hartstichting.nl/erfenisdossier

Wilt u meer informatie over het Erfenisdossier of nalaten

aan de Hartstichting? Neem dan telefonisch contact met

ons op: 070-3155574. 

Onderstaande antwoordcoupon kunt u sturen naar: 

Hartstichting, t.a.v. Miriam Zoons, Antwoordnummer 300, 

2501 VB Den Haag (Postzegel niet nodig).

V
rouw

envannu



De Hartstichting legt uw gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om u te informeren over 
onze activiteiten en producten. Als u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat aan ons laten weten via onze adresgegevens.



   

   

Lenen, huren en kopen    |   088 - 10 20 100 (optie 3)   |   www.medipoint.nl/thuisservice

Advies bij 
mij thuis
Ervaar de zekerheid van 
een aangepaste fi ets

   
Medipoint Thuisservice 
We willen allemaal graag langer zelfstandig 
thuis blijven wonen. De zorg- en 
welzijnshulpmiddelen van Medipoint kunnen 
daar een positieve bijdrage aan leveren. 

Onze adviseurs adviseren u graag in uw 
eigen omgeving over mobiliteit en veilig 
en comfortabel thuis wonen. De Medipoint 
Thuisservice geeft advies over sta-opstoelen, 
scootmobielen, rolstoelen, bedden, matrassen, 
(driewiel)fi etsen en trapliften. 

“ Door mijn driewielfi ets voel ik me weer stabiel 
tijdens het fi etsen.”

Als u niet zo lang meer achter elkaar kunt fi etsen of 
balans problemen heeft, is een aangepaste fi ets de 
oplossing. Denk bijvoorbeeld aan een driewielfi ets, 
waarbij u niet langer uw evenwicht hoeft te houden, 
zelfs niet bij het op- en afstappen. 

Voordelen van een aangepaste fi ets via 
Medipoint Thuisservice
• Persoonlijk advies van onze adviseurs, gewoon bij u thuis
• Uitleg over de verschillende soorten aangepaste fi etsen
• Directe afstelling van de fi ets op uw lichaam
• Uitleg over het fi etsen op een aangepaste fi ets
• De mogelijkheid om te fi etsen onder begeleiding in uw eigen buurt
• Diverse modellen verkrijgbaar tegen scherpe prijzen

Ontvang 
nu € 250,-

korting!*

Diverse modellen verkrijgbaar tegen scherpe prijzen

Maak vrijblijvend een afspraak
Bel onze KlantenService op 088 - 10 20 100 
(optie 3) of vul online het afspraakformulier in 
op www.medipoint.nl/thuisservice.

* Bij besteding van minimaal € 2.000,- en niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen.



Stadshotel Ootmarsum

Arrangementen 2017:

Bij reserveren vermelden:  ZOMERACTIE

Alle arrangementen op basis van Half Pension.

Een uniek hotel in het stadje dat zo enig en anders is

Faciliteiten:
* Lounge met open haard      * Liinstallatie
* Groot buitenterras         * Zonnebank
* Serre                 * Fiets- en wandelroutes
* Fietsenkelder            * Vrijwel alle kamers gelijkvloers

3 daags arrangement ( 2 nachten )  € 118,- p.p.
4 daags arrangement ( 3 nachten )  € 174,- p.p.
5 daags arrangement ( 4 nachten )  € 226,- p.p.
8 daags arrangement ( 7 nachten )  € 380,- p.p.
Toeslag 1 persoonskamer € 8,- p.p.p.n.

RESERVEREN?   BEL 0541-291728 of kijk op www.stadshotelootmarsum.nl

Fam Bults  |  Westwal 1  |  7631 BM Ootmarsum  |  Tel: 0541-291728
E-mail info@stadshotelootmarsum.nl  |  Internet www.stadshotelootmarsum.nl
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work hard
relax hard

LAAD JE BATTERIJ OP IN DE NIEUWE HUMBERTO 

RELAXSTOEL. WWW.PROMINENT.NU/HUMBERTO
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