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noord-holland ∞§¶
vrouwenrechten
toch nog
een lange weg te gaan...
Tijdens de Ontmoetingsdag sprak Anniek de Ruijter namens
bureau Clara Wichmann. Deze stichting is één van de gesprekspartners van Vrouwen van Nu binnen de Nederlandse
Vrouwenraad en ondersteunt principiële rechtszaken waarin
de rechtspositie van vrouwen centraal staat.
De zaken en wetgevingsadviezen van dit bureau gaan over de
grondrechten van vrouwen, zoals het combineren van betaalde arbeid en zorgtaken, zwangerschap en arbeid/sociale
zekerheid, huwelijk en echtscheiding, ouderschapsrechten,
gelijke behandeling naar sekse bij aanvullend pensioen, maar
ook seksueel geweld en seksuele intimidatie op het werk.
Nog niet gewoon...
Anniek ging in op zaken waarvan je zou denken dat het al
lang en breed is geregeld. Maar het is nog niet gewoon dat de
vrouw met een migratie-achtergrond na een scheiding haar
meisjesnaam behoudt, de zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke ondernemers is ook nog niet vanzelf-sprekend, zo ook
de ondersteuning bij ziekte door verkeerde borstimplantaten
en wat wordt er gedaan voor studerende moeders?
Er is voor ons vrouwen toch nog een lange weg te gaan, al
lijkt het voor de jongere generaties of het altijd zo goed is geweest. Volgend jaar is het pas een eeuw geleden dat vrouwen
in Nederland kiesrecht kregen.

====================
Het Provinciaal Bestuur Noord-Holland
wenst iedereen

====================

Als je de docuserie Vrouw op Mars volgt, waarin journaliste
en presentatrice Fidan Ekiz terugkijkt op honderd jaar vrouwenemancipatie bemerk je dat er in honderd jaar veel is bereikt ,maar helaas niet voldoende.
Het komend jaar wordt voor het eerst de Liesbeth Ribbius
Peletier prijs uitgereikt aan de vrouw die zich verdienstelijk
heeft gemaakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Liesbeth Ribbius Peletier was in 1946 onze
eerste provinciale, vrouwelijke bestuurder. Zij was een energieke besluitvaardige vrouw met grote overtuigingskracht,
meer bestuurder dan politica. Haar hele leven was zij betrokken bij vrouwenemancipatie, vrouwenrechten en de scholing
van arbeidersvrouwen. Net als over bureau Clara Wichmann
zullen we het komende jaar veel over de uitreiking horen.
Bedankt!
De organisatie van de Ontmoetingsdag was in handen van:
Truus Raadsheer, WilmaWiedemeyer, Trudy Veenstra en
Tiny Bakker, wederom bedankt voor de goede organisatie
en hopelijk voor volgend jaar weer zo'n sterk onderwerp.
Ik wens jullie veel gezellige en inspirerende bijeenkomsten
toe,
groeten,
Gea Klein-Hamming.
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ecowings, duurzaam en
recyclebaar
Ecowings staat voor duurzaam, hergebruik, milieuvriendelijk, eerlijke zakelijke
contracten, het verwerken van afval op
een verantwoordelijke manier tot een
mooi handgemaakt product, dieren en
natuur beschermen, een bijdrage leveren aan een betere wereld, de passie
van Angela Rooijmans.
Passie
Ze woonde een aantal jaren in India,
waar haar man tijdelijk werkte, zelf
mocht ze niet werken; in haar paspoort
stond zelfs “not allowed to work”. Wel
deed ze van alles op vrijwillige basis
zoals Engelse les geven en werken in
weeshuizen. Ze ontmoette Kapil Sharma, een Indiase designer, die haar passie
deelde en het idee had opgevat iets te
doen met de bergen autobanden die
langs de weg stonden opgestapeld. Er is
heel veel afval in India en men gaat er
slordig mee om. De achtergelaten autobanden worden in brand gestoken, wat
heel belastend is voor het milieu. Kapil
wilde de autobanden verwerken en hergebruiken, waarbij hij dacht aan tassen,
rugzakken, portemonnees enz.
Samen hebben ze een sociaal bedrijf opgezet en een traject gestart om procesmatig de tassen te maken en te ontwikkelen en er continuïteit in aan te brengen. Er moesten goede werknemers
worden gevonden. De autobanden werden verzameld en gesorteerd, vervolgens schoongeboend met milieuvriendelijke producten zoals groene zeep.
Dan heb je nog het ontwerpen van de
tassen wat Kapil op zich nam, en het
knippen en naaien van de design tassen
door werknemers, die ook weer geïnstrueerd moesten worden.
Perfect
De kwaliteit van de tassen moet optimaal zijn en dat is wel eens lastig in
India. Men is daar wat makkelijker en
denkt al gauw, dat labeltje zit wel goed,
of een beetje scheef is niet erg. Dat kan
dus echt niet. Daar komt onze westerse

instelling om de hoek kijken: wil je een
product als dit op de markt brengen, dan
moet het stijlvol en perfect zijn, anders is
het gedoemd te mislukken. Uiteindelijk
lagen daar handgemaakte tassen, van
hergebruikt materiaal: een eerlijk product, duurzaam en innovatief. De laatste
jaren hebben Kapil en Angela de kwaliteit steeds verbeterd, er zijn meer producten bijgekomen, er is een webshop
en een website, waarop je een keuze
kunt maken tussen de verschillende tassen.
Het bedrijf in India, dat voornamelijk gerund wordt door Kapil en zijn vrouw,
loopt goed, maar de kwaliteit moet nog
hoger, iets wat Angela soms zorgen
baart. De webshop, de marketing, de logistiek, het is veel regelwerk en de bureaucratie in India kost veel tijd. Het is
lastig en kost veel geld, tijd en geduld
om het product te exporteren.
www.ecowings.nl
Angela ziet als stip in de toekomst dat
de tassen in heel Europa verkrijgbaar zijn
en op de lijst van duurzame producten
komen te staan. Haar doelgroep zijn be-

drijven en studenten, die waarde hechten aan duurzame en milieuvriendelijke
producten. Enkele bedrijven hebben al
orders geplaatst en mooie laptoptassen
besteld, waar het logo van het betreffende bedrijf op geplaatst kan worden.
Geweldig dat mensen als Angela zich zo
belangeloos inzetten om zo’n bedrijf van
de grond te krijgen, want voor het
winstgevend is , valt er een lange weg te
gaan, maar ze gelooft er heilig in dat het
gaat lukken,
Greet Spijksma
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karel kraayenhof
juan pablo dobal
Concert 'TIEMPO LOCO - DWAZE TIJD'
Nieuw programma
Carel Kraayenhof & Juan Pablo Dobal
Vrijdag 22 februari 2019, 20.00 uur,
in de NH kerk in Dirkshorn.
Een concert georganiseerd door
Stichting Cultureel Dirkshorn en
Commissie Kunst, Cultuur
en Maatschappij, VvNu NH.
De muziek van Carel Kraayenhof, bandoneon, en Juan Pablo
Dobal, piano, vindt haar oorsprong in Argentijnse, Afrikaanse
en Europese harmonieën en ritmes. De mannen blijven zoeken naar nieuwe klanken door deze voortdurend te combineren. Hun composities reflecteren de dwaze tijd waarin wij
leven, waarbij we nauwelijks tijd voor elkaar en onszelf lijken
te hebben en waarin ook het klimaat en het weer snel veranderen.
Carel en Juan Pablo laten zich inspireren door deze thema’s in
“Tiempo Loco”.

Laat je mobieltje thuis en kom tot rust. Laat de muziek je
vanuit de drukte meevoeren naar de onmetelijke pampa,
waar mens en dier nog alle tijd van de wereld hebben.
Gun jezelf de tijd van je leven!
€ 17,50 voor leden van Vrouwen van NU. € 20,00 voor niet
leden.
Kaarten bestellen kan door overmaking naar bankrek.
NL33RABO 0327706007
t.n.v. NBvP, Commissie Maatschappij, Vrouwen van Nu.
Voor meer informatie: Ineke Naber, tel. 06 519 117 72, hjnaber@tele2.nl.

=====================
op pad met commissie
Kunst, Cultuur en Maatschappij
We hebben mooie plannen voor het
Nieuwe Jaar! Voor twee activiteiten
hebben we contact gezocht met andere
partijen, zodat de kosten gedeeld kunnen worden. Zo is het mogelijk aansprekende activiteiten te blijven organiseren.
We starten, samen met de stichting Cultureel Dirkshorn, met een concert van
Carel Kraayenhof, bandoneon en aan
de vleugel Juan Pablo Dobal. Zij spelen
al jaren samen en brengen op 22 februari a.s. een nieuw programma: “Dwaze
Tijd”. Zie voor tijd, kosten en reserveren
het persbericht in dit blad.
In maart nodigen we, in samenwerking
met Boekhandel Plukker in Schagen
een schrijver uit om te vertellen over

een actueel boek. Deze lezing zal ’s
avonds plaats vinden in het Cultuur Café
van de boekhandel, Gedempte Gracht
71-75. (Geen koopavond). Datum en bevestiging van de schrijver zijn helaas nog
niet bekend, informatie volgt z.s.m.
Op donderdag 13 juni wandelen we
met een gids in het Oostelijk
Havengebied van Amsterdam. Nieuwe
architectuur in een gebied dat, van ooit
moerassige rietlanden, naar havens, nu
vol woningen staat. Aansluitend brengen we een bezoek aan het atelier van
een kunstenares.
Donderdag 19 september organiseren
we samen met de Commissie Reizen de
Provinciedag in Hoorn.

Als afsluiter van 2019, op zaterdag 26
oktober, staat een bezoek met rondleiding aan het Arboretum van de Nieuwe Oosterbegraafplaats in
Amsterdam op het programma. Monumentale bomen in herfstkleuren en bijzondere graven.
Informatie over aanvangstijden, kosten
etc. zullen t.z.t. in dit blad, op de website
en in nieuwsbrieven bekend gemaakt
worden.
Wij, Annie, Ineke, Judith, Meiny en Ria
ontmoeten u graag bij één of meerdere
activiteiten. Samen actief zijn, elkaar
ontmoeten op aansprekende bijeenkomsten, Vrouwen van NU!
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programma commissie reizen
5-daagse Steden-Vliegreis Vurig Madrid
2 t/m 6 april 2019
Madrid is een vurige verleidster, met haar rijke geschiedenis
en boeiende cultuur, afgewisseld met indrukwekkende architectuur, sfeervolle straten en drukke pleinen. De combinatie
van Madrid als een bruisende metropool met de historische
UNESCO stad Toledo maakt dit een unieke reis.
In de hoofdstad Madrid maken we een stadstour langs alle
hoogtepunten en een uitgebreide stadswandeling. In Toledo,
één van de oudste steden van Europa, bezoeken we de mooie
kathedraal. Een bezoek aan de Koninklijke Abdij van El Escorial en de Basiliek van de Vallei der Gevallenen is vanzelfsprekend ook in dit programma opgenomen.
Kortom een prachtige reis vol contrasten!
Reisorganisatie:
OAD
Reissom:
€ 850,00 o.b.v. halfpension
Toeslag eenpersoonskamer:
€ 159,00
Toeslag 20 kg ruimbagage:
€ 50,Inlichtingen:
Annita Jansma

9-daagse Vlieg- en Busreis Kleurrijk Sicilië en Eolische
Eilanden
6 t/m 14 mei 2019
De kosmos Sicilië! Dit eiland in de Middellandse Zee heeft het
verleden, de bezienswaardigheden en de afwisselende landschappen van een héél continent. Tijdens deze rondreis zien
we vele hoogtepunten van Sicilië en de Eolische Eilanden.
Vele verschillende culturen, waaronder die van de Grieken,
Romeinen, Arabieren, Byzantijnen en Normandiërs, hebben
hun sporen achtergelaten. We bezoeken de hoogste vulkaan
van Europa, de Etna en hebben de mogelijkheid een wandeling te maken in het ‘maanlandschap’ rondom de krater. Bovendien zien we de bijzondere Alcantarakloof. We bezoeken
de Griekse tempel van Segesta, de Siciliaanse hoofdstad Palermo en de stad Monreale. Cefalù is misschien wel de gezelligste kustplaats van Sicilië, gelegen onder een steile rotspartij
met mooi stranden. In Piazza Armerina zien we de resten van
een Romeinse villa. Ook een bezoek aan Siracusa zal niet ontbreken. We varen naar het eiland Lipari (Eolische Eilanden) en
bekijken hier het oude centrum. Eveneens bezoeken we het
eiland Vulcano.
Reisorganisatie:
OAD
Reissom:
€ 1325,00 o.b.v. halfpension
Toeslag eenpersoonskamer:
€ 125,00
Inclusief alle excursies met entrees
Inlichtingen: Louise Rikse

5 daagse Fietsreis vanuit Sneek
11 t/m 15 juni en 15 t/m 19 juni
Friesland staat al jaren op ons verlanglijstje en in 2019 is het
zover, we gaan naar Sneek. Via de opstapplaatsen Zaandam,
Akersloot en Wieringerwerf rijden we over de Afsluitdijk naar
de overkant van het IJsselmeer. We stappen uit in Zurich en
fietsen verder naar Hotel Amicitia in Sneek. De dagen erna
maken we leuke rondritten vanuit ons hotel (afstand ca. 40
km). En de laatste dag fietsen we via Workum naar Makkum
waar we na een lekkere afscheidslunch weer in de bus stappen op weg naar Noord-Holland.
Reisorganisatie:
Fitál
Reissom:
€ 375,00 op basis van
halfpension
Toeslag eenpersoonskamer: € 75,00
(5 eenpersoonskamers per reis beschikbaar)
Inlichtingen: Greet Legdeur

************
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vervolg programma reizen
7-daagse Buitenlandse Fietsreis 2019 Fietsen over Luthers wegen
5 t/m 11 augustus 2019
Deze reis brengt ons naar het interessante Bundesland Sachsen-Anhalt. We fietsen langs de Elbe en door de prachtige
omgeving van het natuurpark Du bener Heide. Maar we
maken ook kennis met de geschiedenis van de reformatie en
het leven van Maarten Luther. We gaan onder andere naar
Torgau, Lutherstadt-Wittenberg en de wijnbergen van Jessen.
Drie dagen starten en eindigen de rondritten bij het hotel.
Twee dagen maken we gebruik van de bus: een keer om te
worden weggebracht en de andere keer worden we opgehaald.
De routes zijn ca. 35 kilometer. De eerste fietsdag starten we
met een rondleiding door de St. Marienkerk en slot Hartenfels
met de prachtige trappentoren. Ook steken we tijdens de
verschillende routes een aantal keer de Elbe over met een
pont. Kortom, een veelzijdige maar vooral actieve reis. We
verblijven in het gezellige Parkhotel net buiten de kleine
plaats Pretzsch. Afstand Akersloot – Pretzsch ca. 700 km
Reisorganisatie:
OAD
Reissom:
€ 625,00 o.b.v. halfpension
Toeslag eenpersoonskamer:
€ 79,00
Minimaal aantal deelnemers 25 personen
Inlichtingen: Gerda Pauwelussen

***********
5-daagse Najaarsreis Millingen aan de Rijn
2 t/m 6 september 2019
Dit jaar gaan we richting de Millingerwaard, daar waar de
Rijn in de Waal overgaat. De reis gaat per bus en we komen
voor de lunch aan in ons hotel Millings Centrum.
We bezoeken onder andere een tingieterij, maken een mooie
bustocht door Ooijpolder en de Betuwe, varen met de boot
over de Linge, drinken koffie bij de Gelderse Poort, brengen
een bezoek aan de Breierij, een wijngaard en net over de
grens nemen we een kijkje in de Duitse stad Kleve. Op de
laatste dag rijden we naar het bezoekerscentrum van het Nationaal Park De Hoge Veluwe en krijgen een rondleiding door
Jachthuis Sint Hubertus, het buitenhuis van het echtpaar
Kröller-Müller. Na het afscheidsdiner keren we huiswaarts.
Reisorganisatie:
OAD
Reissom:
€ 495,00 o.b.v. volpension
Toeslag eenpersoonskamer:
€ 45,00
Inlichtingen: Gusta Becker

5-daagse Wandelreis Drenthe pad 3 vanuit Odoorn
6 t/m 10 oktober 2019
Na een ‘uitstapje’ naar het Groene Hart in 2018, pakken we de
draad van het Drenthepad weer op. In 2017 zijn we in Exloo
geëindigd, dus hier is het startpunt van 2019. We hebben een
bestaand hotel-arrangement zo aangepast, dat we de beschikking hebben over een touringcar die ons wegbrengt en
weer ophaalt. Elke dag is er een korte (10-12 km) en langere
(16-18 km) variant van het traject. Tevens is dit jaar het vervoer van Akersloot naar Odoorn inbegrepen. En ons hotel
Oringer Marke verzorgt een leuk avondprogramma.
Reisorganisatie:
Reissom:

Hotel Oringer Marke
€ 395,00 o.b.v. volpension
incl. vervoer vanuit Akersloot
Toeslag eenpersoonskamer:
€ 60,00
Minimaal aantal deelnemers 25 personen.
Inlichtingen: Tineke Voswijk
Meer informatie staat op de website: vrouwenvannu.nl/
noord-holland/commissie-reizen.
Inlichtingen via comreizen.nh@gmail.com en bij de genoemde commissieleden.
Hun gegevens staan op de website in het gedeelte ‘voor
leden’.

Murat Isik
komt!

Murat Isik, Nederlandse schrijver en jurist van Turkse afkomst
en winnaar van de Libris Literatuurprijs 2018 voor zijn tweede
roman 'Wees onzichtbaar' (gebaseerd op zijn jeugd in de
Bijlmer met een communistische, tirannieke vader) gaat vertellen over zijn werk.
Hij debuteerde in 2012 met de roman “Verloren grond”, ontving er de Bronzen Uil Publieksprijs mee en werd genomineerd voor de Academica Literatuurprijs.
Murat Isik is de schrijver van het essay voor de Boekenweek
2019, met als thema “De moeder de vrouw”.
Boekhandel Plukker verzorgt een exclusieve verkoopavond
voor leden van Vrouwen van Nu.
Datum : 18 maart 2019.
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Plaats: :Boekhandel Plukker, Gedempte Gracht 71-75, 1741
GB Schagen.
Kosten: :€ 12,50. Niet leden € 15,00. Overmaken naar bankrek.nr. NL33RABO0327706007 t.n.v. NBvP, Commissie Maatschappij NH, Vrouwen van Nu, o.v.v. uw naam en tel.nr.
Aanmelden: Ineke Naber, tel. 06-51911772, hjnaber@tele2.nl.
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textiel-agenda
* “Werk in uitvoering”, geldt voor het hele cursusprogramma “VERBLOEMD”.
Deelname aan een textielactiviteit is nog mogelijk bij onderstaande workshops:
Kerstdecoratie - 8 december- Hensbroek
Mandvlechten – 5 februari – Heiloo
Siersteken op de naaimachine –
extra datum 12 januari en 19 januari - Hensbroek
Paaseieren – 5 maart – Hoorn
Vilten – 9 maart – Hensbroek.

extra project
'verbloemd'

* Textielminnend Noord-Holland wordt uitgenodigd tot deelname aan het extra project. In het voorgaande blad Vrouwen
van NU en op de website wordt haarfijn uit de doeken gedaan aan welke eisen de Bloem moet voldoen en hoe de
bloem op de tentoonstelling gezien kan worden.
* Noteer alvast in de agenda:
De grote Textielkunst tentoonstelling in Schoorl vindt
plaats op:
5 – 6 – 7 april 2019 in de Blinkerd te Schoorl Heerenweg 150 1817 EM

* De commissie Textielkunst is blij met de belangstelling
voor de textielactiviteiten.
Zij dankt de leden hiervoor en wenst een ieder veel creativiteit toe in het nieuwe jaar.

zeg het met
bloemen
*Velen genieten van de activiteiten die door de commissie
worden georganiseerd. Voor het bedenken en realiseren van
de plannen zijn enthousiaste leden nodig. Wij zijn dringend
op zoek naar dames die mee willen werken om de belangstelling voor het handwerken levendig te houden. Ook hier
geldt: geen mensen, einde aan een mooie traditie.
Kom kijken, meelopen en meedenken. Je zult ervaren hoe inspirerend het werk van de commissie Textielkunst is.
Info: maydelange@ziggo nl en bij de leden van de commissie.
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vacature
reiscommissie
Mooi
initiatief

Van april tot en met september wordt
eens in de veertien dagen door 10 tot 15
dames van de Vrouwen van Nu Haarlemmermeer gefietst .Om de beurt
wordt er een route uitgezet van ca. 25
kilometer en halverwege wordt gezellig
een kopje koffie gedronken. Tijdens deze
rustpauze gaat er een spaarvarkentje
rond. Aan het einde van het fietsseizoen
wordt bepaald aan welk goed doel in
Haarlemmermeer de inhoud van het
varkentje zal worden gegeven.
Dit jaar ging de opbrengst naar
Adamas, een inloophuis voor mensen
met kanker in Nieuw-Vennep. Het Adamas Inloophuis is in 2006 opgericht
door mensen die zelf of in hun eigen
omgeving met kanker te maken hadden
gekregen en merkten dat er behoefte
was aan aanvullende ondersteuning bij
het verwerkingsproces.
De fietsclub werd hartelijk ontvangen
door de vrijwilligers van Adamas.Zij
waren blij verrast door de gift van
€ 175.00 die de fietsdames kwamen
overhandigen.

De Commissie Reizen organiseert jaarlijks 6 reizen, zowel in
Nederland als in andere Europese landen. Ook organiseren
we een informatiedag en reünie met presentatie van nieuwe
reizen voor de deelnemers.
Ieder jaar treedt een van de zes leden af om plaats te maken
voor een nieuw lid. Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste vrouw die m.i.v. april 2019 onze commissie
komt versterken.
Als u:
* van reizen, wandelen en fietsen houdt
* prettig met mensen kunt omgaan
* goed kunt organiseren en samenwerken
* met de computer en internet overweg kunt
* met een team mooie reizen wilt samenstellen én begeleiden
* en ook nog een woordje over de grens spreekt (Engels,
Duits)
Dan zijn wij op zoek naar u!
Wij bieden:
- samenwerking met een geïnspireerd team
- interessante reiservaringen
- vergoeding van gemaakte kosten
Heeft u belangstelling voor deze vacature en/of wilt u
meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met:
Tineke Voswijk, tel. 06 28772031 of mail naar comreizen.
nh@gmail.com

de Textiel commissie
wenst
iedereen

Een geweldig initiatief dat niet alleen
vreugde geeft van samen fietsen, maar
ook nog eens bij het kunnen doneren
aan een prachtorganisatie.

een inspirerend nieuwjaar!
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effe weg

Bronkhorst – Een kerkje, een dorpspomp, een museum, wat horeca, een
winkeltje, een kunstgalerie én stadsrechten. Dat laatste is het enige dat van
dit middeleeuwse dorpje aan de rivier
de IJssel bij Zutphen (dat aanvoelt als
een openluchtmuseum) een heuse stad
maakt.
Omdat het de laatste plaats in Nederland is die stadsrechten kreeg, is het ook
meteen de laatste stad van ons land.
Daarmee is het ook de kleinste, want er
wonen maar zo'n 150 mensen in
Bronkhorst!

Deze kerst hebben we gekozen voor
een bezoekje aan de Schachelstraat in
de binnenstad van Haarlem waar zich
elk jaar een beroemd kerstverhaal afspeelt.
Wie kent niet de beroemde Dickens
verhalen?
In veel steden herleven deze tijden rond
de kerstdagen.
Zo ook in ’t Straatje van Emma, jawel ,
zij komt elk jaar met haar gevolg trouw
op bezoek.
Ga mee terug in de tijd met de vele figuranten zoals de schoorsteenveger, wasvrouwen, schoffies, de dames van lichte
zeden, de smid, roofvogels en oudhollands snoep. Teveel om op te noemen.
In het hart van Bronkhorst is het sfeerKom 8 en 9 december naar de Schagvolle Hotel Restaurant De Gouden
chelstraat en beleef ’t Straatje van
Leeuw, recht tegenover de gerestauEmma.
reerde Slotkapel van Kasteel Bronckhorst. Gezellig om daar op het terras
even uit te blazen met een drankje en
iets lekkers.

Christmas
Carol
Nog steeds wordt elk jaar het Dickens
Festival in Bronkhorst gehouden, maar
het museum heeft jammer genoeg het
veld moeten ruimen en is rond mei van
dit jaar opgegaan als deel van het Land
van Jan Klaassen in Braamt. Wel nog in
Gelderland, maar nu in de buurt van
Doetinchem bij het Landal Park Stroombroek.

*********
Een paar kilometer rijden door de landelijke omgeving brengt je vervolgens naar
het pontje waarmee je de oversteek
naar Brummen kunt maken.

Verder was er in Bronkhorst ook tijdens
de openingstijden het in 1988
opgezette Dickens museum te bewonderen met allerlei Engelse attributen die Janneke de Boer
herinneren aan de Dickens-roman A
Christmas Carol.

