
 

 

 

 

 
 

Gedichtje 

“Lentebloes” 
 

De lente zit weer in de lucht 

heb ik zojuist geroken. 

Hormonen spelen lustig op 

het ijs is weer gebroken. 

Meisjes kijken uit het raam 

en zoeken zomerkleren. 

Moeder lucht het beddengoed 

en schudt de winterveren. 

Pa bekijkt zijn wintervet, 

besluit weer te gaan joggen. 

Dochter spiegelt haar gelaat. 

en kamt haar blonde lokken. 

Ik doe vandaag een bloesje aan, 

luchtig en wat losjes. 

Borstjes dansen in de bloes 

en wangen dragen blosjes. 

(Van René Kamsma.) 
 

 

Voor de leden: Gratis tekenles van Monique Schoenmaker.  

Voor Vrouwen van Nu Noord-Holland heeft Monique Schoenmaker een 

gratis online tekenles gemaakt. 

Hierbij de link naar de online tekenles: 

https://www.youtube.com/watch?v=gf6Z3XXpj5U 

Mocht je er niet uitkomen dan kun je contact 

opnemen met Monique. 
 

Zij is met Vrouwen van Nu Noord-Holland een samenwerking aangegaan en 

geeft workshops en cursussen waar onze leden €10,= korting op 

krijgen. Meer informatie over deze creatieve vrouw, vind je op haar website 

www.moniqueschoenmaker.nl 

 

< Iedereen kan tekenen, probeer het met deze tulp maar eens!  

 
 

Oproep van de Commissie reizen: 
“Wij, de Commissie Reizen Noord-Holland, zijn op zoek naar jou!” 

Elk jaar biedt de Commissie Reizen meerdere reizen aan, waaronder een stedenreis, een rondreis, 

een excursie-reis en een fietsvakantie. Samen zoeken we naar leuke bestemmingen en ieder 

commissielid organiseert een reis, die ze vervolgens samen met een collega begeleidt. 

voorzitter: Tine Weernink 
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Natuurlijk word je ingewerkt en ga je op pad met een meer ervaren lid. 

Heb je zin om samen met ons nieuwe reizen te organiseren? 

Kun je met de computer overweg? Kun je je redden met Engels en/of Duits? 

Houd je van fietsen? Heb je zin om je tijdens de reis in te zetten voor de vrouwen? 

Dan is deze uitdaging een kans om je sterke eigenschappen te gebruiken. 

Neem contact met ons op, wij kunnen je alles vertellen over ons werk bij de Commissie. 

Sonja Hartog: 06 12118203 of sonjahartog54@gmail.com of comreizen.nh@gmail.com 

 

“Pala”, het Indonesische woord voor nootmuskaat! 

We kennen allemaal, als goede Westfriezen, Jan Pieterzn Coen, die uitkijkt 

over de Roode Steen in Hoorn. Zijn aanwezigheid zorgt al jaren voor veel 

commentaar, zowel positief als negatief. Het Westfries Museum heeft, vanaf  

8 mei, een speciale online expositie, gewijd aan zijn geschiedenis, die tevens de 

geschiedenis is van de nootmuskaat. 

 want.......... 

Precies 400 jaar geleden, op 8 Mei 1621, gaf VOC-Gouverneur-Generaal 

Jan Pieterszoon Coen op het eiland Banda Neira de opdracht tot de 

executie van 44 orang kaya/notabelen. De bloedige climax van deze VOC-

expeditie had tot doel het monopolie op nootmuskaat veilig te stellen. Het 

militaire optreden eindigde in een massaslachting en de ontvolking van de 

Banda-eilanden. Op Banda Neira wordt deze ingrijpende historische 

gebeurtenis ieder jaar herdacht. De online expositie is opgebouwd uit zes 

hoofdthema’s met de muskaatnoot als rode draad. Er zal veel aandacht 

zijn, via de verschillende media, voor deze online expositie. 

Nieuwsgierig geworden? Ga dan eens naar www.pala.wfm.nl  

 

En de winnares is...... 
In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan wie de leukste, mooiste of liefste lente-foto zou 

kunnen maken.  

Dat is geworden Marja de Koning met haar foto van 

haar kleindochters die de potlammetjes de fles 

geven. 

Gefeliciteerd Marja, mooi gedaan!  

De reep is voor jou! 

 

 

 

 

Elfje 
Heeft u genoeg van de zon? Is de nieuwsbrief gelezen?  Klaar met alle klusjes? Misschien dat u dan 

even tijd en inspiratie heeft om een “elfje” te maken. Weet u nog wat een 

elfje is? 

Een Elfje is een gedichtje met 11 woorden, verdeeld over 5 regels. 

Regel 1: één woord.   een 

Regel 2: twee woorden.  elfje is 

Regel 3: drie woorden.  een gedicht van 

Regel 4: vier woorden.  elf woorden in vijf 

Regel 5: één woord.   zinnetjes! 
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Een ander voorbeeld: toen 

   de vlinder 

   nog rups was 

   leek vliegen een onbereikbare  

   droom!  

Heeft u er één? Stuur hem dan naar ons op. U heeft de tijd tot 1 juni. Dan maakt u weer kans op 

zo’n heerlijk chocoladereep en plaatsing in de volgende nieuwsbrief! 

 

 

 er ook twee bestuursleden lente-foto’s hebben ingestuurd? Maar ja die mogen niet 

meedingen naar de chocolade reep.  

 

< Van Renie Lindenkamp 

 

 

 

   Van Tine Weernink > 

 

 

 

 de eerste nieuwsbrief over het Voedselplatvorm in mei verschijnt? Als u op de hoogte wil 

blijven schrijf je dan in via: bureau@vrouwenvannu.nl  

 Matthias Rozemond op 27 mei om 19.00 uur een boeklezing houdt over zijn nieuwste boek, 

de historische roman “Amalia”. U kunt u daarvoor opgeven door een mail te sturen naar: 

nicole@vrouwenvannu.nl  

 u een introductieabonnement kunt krijgen op het tijdschrift “Landleven”? Tien nummers 

voor €29,50. (I.p.v. € 74,25) plus de special “Creatief” erbij. De aanmeldingslink vindt u op 

de landelijke site bij de nieuwsbrief van maart 2021.  

 de VrouwenvanNu-Jubileumdag op dinsdag 12 oktober in theater Orpheus in Apeldoorn zal 

plaatsvinden? Het 90-jarig bestaan dan zo-wie-zo zal plaatsvinden. Live of via een 

livestream. 

 er op de landelijke ledenraadsvergadering van 17 november 2020 is besloten om een 

werkgroep in het leven te roepen die zich gaat buigen over de toekomst van de “Vrouwen van 

Nu”? Hun bevindingen zullen worden opgenomen in het beleidsplan van 2023-2026. 

 

 

Dit was het weer voor deze maand! Groeten van 

uw bestuur en blijf gezond! 
 

 

 

 

 

 

 

Landelijke website: Gebruikersnaam: lidlandelijk, wachtwoord: lan9013 

Afdelingswebsite: Gebruikersnaam: lidberkhoutbo, wachtwoord: ber9988 

Wist u dat . . . . 
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