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noord-holland ∞§¶
Woensdag 25 JULI 2018
van 10.00 tot 17.00 uur
********
TOT ZIENS OP DE
WEVERSMARKT!

U KOMT TOCH OOK?
OERGEZELLIG
INSPIREREND
KLEURRIJK
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Bij Vrouwen van Nu worden
kansen geboden
en je kunt ze grijpen
Betrokkenheid
Het seizoen loopt bijna af, bij veel afdelingen het moment om
de balans op te maken. Wat ging goed en wat minder, waar
gaan we het komende seizoen op letten en wat gaan we
continueren. Maar dit geldt niet alleen voor de afdelingen,
ook voor ons, het Provinciaal Bestuur. Vorig jaar hebben we
de weg ingeslagen om de betrokkenheid bij elkaar te vergroten. Minder horizontale lijnen, meer verticale lijnen want
Vrouwen van Nu zijn we samen.
Het Voorzittersoverleg is daarom op meerdere locaties gehouden. Ook het regionale is daarbij losgelaten. Gewoon
kunnen kiezen waar je naartoe gaat en met wie. Iedere aanwezige vrouw had een stem en dat waren ruim zestig bestuursleden. Een prachtige opkomst, veel inbreng en gespreksstof. De sfeer was goed, er werd open en respectvol
met elkaar gesproken en alles was bespreekbaar. Allen dank
daarvoor.
Privacy
Ook zijn we bezig met de nieuwe Europese Privacy wet, die
op 25 mei 2018 voor verenigingen, organisaties en bedrijven
zal ingaan. Tijdens het Voorzittersoverleg hebben we hierover
gesproken. Afdelingsbesturen zullen nog zorgvuldiger met
uw gegevens omgaan en ook geen wachtwoorden en persoonlijke gegevens in boekjes meer vermelden bijvoorbeeld.
Een digitale rondzending moet straks onder BCC, zodat niet
iedereen uw emailadres ziet. Het zal even moeten wennen
maar over een jaar zeggen we waarschijnlijk waar hadden we
het over, de omschakeling was totaal geen punt. Zie hier
daarom ook meteen het nieuwe emailadres voor de voorzitter: pb.voorzitter.vvn.nh@gmail.com

Kansen grijpen
Vrouwen van Nu is een vereniging waar kansen worden geboden en waar je kansen kunt grijpen. Er wordt bij de afdelingen, PB en landelijk van alles georganiseerd. En dat is wat
onze vereniging sprankelend maakt. Als PB zullen we meer
doen aan het ontwikkelen van bijeenkomsten gericht op
Vrouwen van Nu. Bijvoorbeeld het geven van handvatten aan
potentiële bestuursleden, op een centraal gelegen locatie. We
zijn daar momenteel druk mee bezig. Als PB zien we de toekomst goed tegemoet, ook al zijn er dingen waar we het binnen de organisatie niet 100% mee eens zijn. In zulke gevallen
gaan we het gesprek aan.
Ledenvergadering
Op 19 april a.s. wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in de Wormer. Iedere afdeling is daar vertegenwoordigd door een stemgerechtigde en een bestuurslid
van jullie afdeling. Daar zullen wij onze nieuwe bestuursleden
voorstellen: Paula Reerink, Anneke Dercksen-Bobeldijk, Tiny
Zwolle, Wil van den Hurk en notulist Diane Roozendaal. Er zal
afscheid worden genomen van Nizina Verhulp en Engelien
Vrieze-de Voogd.
Ik wens jullie
nu alvast,
namens
het PB,
een geweldige
zomer!
Gea
Klein-Hamming

Zet in je agenda!
* do 31 mei 13.15u presentatie/wandeling met
geologe Lia Vriend over Oer-IJ, Limmen
* di 18 sept 10.30u Provinciedag in Alkmaar
* do 27 sept 14.00u lezing Hersenstichting:
Prof.dr. Reits van AMC
over Ziekte van Huntington
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Communiceren
met plezier en..
Ze was gevallen, even uitgeschakeld, het interview moest
verplaatst, maar Lowiese Henselmans (67) ziet het niet als
ongemak, maar een moment van bezinning. Even pas op de
plaats. Een val, geldgebrek, scheiding, ontslag, het zijn niet
echt leuke dingen, maar Louise beschouwt ze als uitdagingen
die leiden tot creatieve oplossingen en zelfontwikkeling.
In de kamer hangen prachtige mandala tekeningen, waarvan
de kleuren en vormen iets zeggen over de maker. Louise geeft
mandala tekencursussen en ook steeds vaker weer lezingen
over Communicatie en Hoog sensitiviteit, autisme en ADHD.
Er blijkt behoefte aan te zijn.
Nieuwsgierig/ Rusteloos
Lowiese heeft van alles voorbij zien komen tijdens haar vele
functies in (zorg)instanties en scholen gedurende de laatste
45 jaar. En ze weet maar al te goed – en nu waarom- hoe het
is om niet goed begrepen te worden en in verkeerde hokjes
gestopt te worden.
Ze was altijd rusteloos en nieuwsgierig. Louise wilde als kind
juf worden. Maar zonder wiskunde werd dat hem niet.
Trouwde jong, kreeg een dochter, volgde diverse studies en
liep stage in de thuiszorg. Werd o.a. teamleider bij de Stichting Thuiszorg in Schoorl, en gaf later o.a. scholing in verzorgings- en verpleeghuizen. Zag toen al dat door bezuinigingen
en steeds meer bureaucratie het personeel (te) zwaar belast
werd.
Inmiddels gescheiden, moest ze de kost gaan verdienen voor
haar en dochter. En deed dat in allerlei banen in de zorg en op
scholen. Toen haar dochter al jong naar Amsterdam vertrok
om daar te gaan studeren, kon ze ook zelf weer gaan studeren. Een postuniversitaire opleiding tot communicatie- adviseur. Maar al die theorie, het lag haar niet echt.

Hoogsensitiviteit
Ze leerde werken met het Enneagram. Een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust en onbewust gedrag bezighoudt
en ook de schaduwkant van de persoonlijkheid laat zien. Dat
kan nogal confronterend zijn maar werkt ook zeer verhelderend. Geen licht zonder donker.

Hoogsensitief
In Heliomare werkte ze als maatschappelijk werkster op de
afdeling Niet Aangeboren Hersenletsel en begeleidde daar de
patiënten en hun familie. Ze had last van het leed van de familie over het onbegrip van de omgeving zo gauw de patiënt
weer ‘beter’ was, maar meestal met een andere persoonlijkheid. Ze verdiepte zich in die tijd in de werking van hersenen
en ontdekte bij toeval het begrip Hoogsensitiviteit en herkende zichzelf in alle opzichten daarin.
Hoogsensitiviteit, autisme en ADHD
Inmiddels de 60 gepasseerd, werd ze ambulant persoonlijk
begeleider van jongeren ‘met een rugzakje’. Veel leerlingen
met de diagnose Autisme en ADHD. Regelmatig wordt Autisme en ADHD gediagnosticeerd bij kinderen, jongeren en volwassenen die eigenlijk hoogsensitief zijn en een andere benaOmmekeer
dering behoeven. Haar eigen hoogsensitieve ervaringen kon
Ze ontdekte NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren. Dat
ze daarbij heel goed gebruiken, ze genoot van het werk. Zag
gaat o.a. over hoe je gedachten je gedrag kunnen beïnvloeook dat leerkrachten noch het systeem over het algemeen
den.
deze kinderen goed begrepen, met soms vervelende
Tijdens een NLP-oefening ‘Verbeeld je dat je op Hawaii bent’ gevolgen…
kreeg ze een sterk gevoel dat ze naar Hawaii moest. Kort
Nogal wat mensen en kinderen lopen tegenwoordig vast,
daarop rolde een folder in de bus. Vergevingsritueel, op… Ha- raken van zichzelf verwijderd, de burnouts onder jonge menwaii. Dit kon geen toeval zijn. Kosten: F 10.000, =. Ze prosen nemen toe. Gelukkig is daar tegenwoordig steeds meer
beerde van alles om het geld bij elkaar te krijgen maar zonder aandacht voor.
resultaat. Op de laatste dag van de inschrijving zit ze in de
Men wil terug naar het eigen hart, het eigen menselijk gevoel
auto met iemand, vertelt over haar grote wens en die peren echt contact, zonder (voor)oordeel.
soon zegt: “Ik kan je het geld wel lenen…”
Lowiese geeft praktische, prettige lezingen over HoogsensitiHet vergevingsritueel zorgde voor een ommekeer, ze had
viteit, autisme en ADHD en Communiceren met plezier. U
heel wat te vergeven. Zag o.a. toen in dat hulpverleners die
kunt beide lezingen bij haar boeken voor jong en oud, percliënten iets met klem adviseren zélf die raad soms nodig
soonlijk of als bedrijf/instelling.
hebben. En ze zag dat ook bij zichzelf terug.
Diane Roozendaal (foto en tekst)
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Ontdek
een stukje geschiedenis van
uw eigen
NoordHolland!

Museale hoek in het oude Limbon
Het Oer-IJ
Heeft u zich weleens afgevraagd waarom de ene waterloop slingerend door
het landschap gaat en een andere
kaarsrecht?
Op de foto, genomen langs de Zeeweg
tussen Limmen en Castricum, ziet u de
slingerende Schulpvaart en evenwijdig
een rechte sloot.
De eerste is van oorsprong een natuurlijke waterloop en de andere is mensenwerk. De Schulpvaart ligt nl. in de bedding van een oude rivier die hier 2000
jaar geleden stroomde richting kust.
Deze rivier was de noordelijke Rijntak,
die we nu ‘Oer-IJ’ noemen.
De riviermonding is 2000 jaar geleden al
dichtgeslibd en nu liggen daar de hoge
duinen, maar nog steeds zijn de kenmerken van het Oer-IJmondings-gebied nog
in het landschap terug te vinden.
Limbon is de oudste kern van het huidige Limmen. Het ligt op de Zuidpunt van
de strandwal, een oude kustlijn van
4000 jaar geleden. Hier ligt nu de museale hoek.

In de Oude School zal geografe LIA
VRIEND van de Stichting Oer-IJ een
boeiende PowerPoint presentatie houden over het continu veranderende
landschap hier. Daarna wordt u meegenomen voor een interessante
RONDWANDELING van een uur!

Stand van
zaken
Reis
commissie

Wanneer:
Op donderdag 31 mei worden we in de
Oude School ontvangen met een kopje
koffie of thee. Inloop vanaf 13.15 uur. We
beginnen om 13.30 uur.
Waar:
Schoolweg 1, 1906 AD Limmen. Parkeerplaats naast het gebouw.
Ook bij de Hortus-Bulborum Limmen
om de hoek zijn voldoende plekken.
Deelname € 10,- per persoon inclusief
koffie/thee.

Bezoek IJslandse dames
Tijdens de IJslandreis in 2016 hebben we
een ontmoeting gehad met leden van de
IJslandse vrouwenvereniging. Naar aanleiding hiervan krijgen we een tegenbezoek. Op zondag 6 mei 2018 komen vijftig IJslandse dames naar Amsterdam. De
commissie Reizen en leden van de afdeling Haarlemmermeer ontmoeten deze
vrouwen op het akkerbouwbedrijf van
de familie van Elderen. Hier wordt onder
andere olifantengras verbouwd. Wij zullen de dames ontvangen met koffie, thee
Aanmelden vóór 15 mei: kunstculten wat lekkers in de vorm van een lunch
maatsch.vrouwenvannu@gmail.com of
en ze iets laten zien van onze cultuur en
Ria Thijssen, tel.06-17252595. Onder ver- natuur. Aansluitend maken we een rit
melding van uw naam, afdeling en tele- langs de bollenvelden. Informatie over
foonnummer.
dit bezoek: Tineke Voswijk 0227-543435
Kosten : € 10,- over te maken op
tineke.voswijk@ziggo.nl
NL33RABO0327706007 t.n.v. NBvP
Commissie Maatschappij NH, Vrouwen
De Commissie Reizen bestaat uit 6
van Nu, onder vermelding van uw naam. personen. Elk jaar treedt één van ons
af en hebben we plaats voor een
nieuw commissielid. Is het iets voor
u? De advertentie voor de vacature
2019 komt in het septembernummer
van Inzicht.
De jaarlijkse Provinciedag vindt dinsdag
18 september plaats in Alkmaar. Informatie vindt u op de website. Er zijn nog
een paar plaatsen beschikbaar.
Ruim 180 dames hebben zich ingeschreven voor een of meerdere van onze
zeven reizen. Maar er is nog plaats bij de
Buitenlandse Fietsreis naar Verden
en bij de Wandelreis naar het
GroeneHart.
Naast het voorbereiden en uitvoeren
van deze reizen zijn we ook alweer druk
bezig met het bepalen van de bestemmingen van 2019.

OER-IJ MACHTIG INTERESSANT
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Dat kan
ook jou
overkomen...
De HERSENSTICHTING
over hersenletsel en de gevolgen daarvan in het dagelijks
leven. Prof. dr.Eric Reits van het AMC vertelt over het verloop en de gevolgen van de Ziekte van Huntington en over
het wereldwijde onderzoek naar de oorzaak en de genezing
daarvan.
Donderdag 27 september 2018, aanvang 14.00 uur
in de Rabo Refterzaal van de Cultuurkoepel, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo.
Aanmelden door overmaking van € 10,00 op rek. NL33RABO032706007 t.n.v. NBvP Commissie Maatschappij NH
Vrouwen, o.v.v. Naam, (namen) en telefoonnummer.

****************
Wie wil ons
enthousiaste
team
komen
versterken?
Momenteel heeft u alweer de derde versie van het vernieuwde magazine in uw handen, met daarin onze bijdrage, acht
bladzijdes vol nieuws, oproepen en inspirerende verhalen,
maar ook leuke, fascinerende, interessante excursies, lezingen en andere activiteiten waar u zich voor kunt aanmelden,
en natuurlijk interviews en boekbesprekingen.
U begrijpt dat dit niet zomaar in dit blad verschijnt, daar gaat
heel wat werk aan vooraf. Maar wel werk dat niet alleen je
wereld en kennis vergroot, ook je creativiteit en nieuwsgierigheid kun je hier als redactielid prima gebruiken. Alleen al
het mogen ontmoeten en interviewen van steeds weer verrassende powervrouwen maakt het redactiewerk zo leuk!

************

Momenteel zijn we
met zijn tweeen
en technisch
gezien is dat
voldoende, maar
toch een dunne
basis en omdat
Vrouwen van Nu
staat voor
kansen bieden
en die mogen
grijpen,
doen wij hierbij
een oproep :
wie wil ons
enthousiaste
team komen
versterken?

Denk niet in beperkingen, denk in mogelijkheden. Iedereen
kan het, zo is gebleken in den lande, met in elke provincie een
prachtig gevuld katern, vier maal per jaar. Ja het kost tijd,
maar het is goed te doen en zelfs digibeten blijken met Editoo, het programma waar het katern mee gemaakt wordt,
prima overweg te kunnen.
Dus wilt u uw horizon verbreden op alle gebied, dan kunt u
een mail sturen naar redactieinzicht20@gmail.com.
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Elske Doets
Zakenvrouw van het jaar!!
In het prachtige pand van de “Jan Doets America Tours” in
Heerhugowaard worden we ontvangen door de personal assistant Mathilde Reijngoud, die de afspraken regelt. Binnenkomend kijken we verlekkerd naar de uitnodigende glossy inspiratie magazines. De dame, die dit bedrijf runt heeft heel
wat neergezet. Het zegt iets als je tot zakenvrouw van het
jaar 2017 wordt gekozen.
Er is een jury, waarvan Annemarie Jorritsma voorzitster is, die
bepaalt wie voor deze eervolle titel in aanmerking komt. Een
eis is dat je het bedrijf runt als vrouw alleen, dus niet samen
met je man.
Over Elske
We maken kennis met Elske Doets en zij vertelt dat ze als
achtjarige al geïnteresseerd was in wat haar vader deed. In
plaats van met poppen te spelen wat haar zus wel deed, ging
ze met haar vader mee. Wat ze ook altijd deed, is zich van
alles afvragen: waarom is dat huis daar gebouwd en waarom
loopt de weg zo, of waarom doen ze dat op die manier, het
kan toch ook anders? Door steeds vragen te stellen en niet
bang te zijn om mensen te benaderen kreeg ze veel inzicht en
triggerde ze zichzelf kritisch te zijn. In eerste instantie studeerde ze rechten, maar toen ze zichzelf de vraag stelde
'word ik hier gelukkig van iedere week een pleidooi te houden
veel jurisprudentie en dossiers te lezen' dacht ze, nee dat is
niet mijn toekomstdroom.
Droom
Die lag veel meer bij het bedrijf van haar vader. In 2001 nam
ze het bedrijf over, een grote beslissing in een lastige tijd. Al
heel snel voerde ze veranderingen door. Het hiërarchische
systeem binnen het bedrijf voelde niet goed. Ze wilde veel
dichterbij de werknemers staan, gelijkwaardig, vrij om kritisch
te zijn naar elkaar, maar wel respectvol. Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Zo houdt ze niet van vergaderen en brainstormsessies maar heeft ze de “Kick of Talk”in het
leven geroepen. Iedere ochtend komen de werknemers bijelkaar en beginnen ze de dag met: wat is er vandaag aan de
orde, waar moeten we naar kijken, waar staan we voor, allemaal bij de les en geïnspireerd aan het werk. Er is contact;
even iedereen in de ogen kijken.

Gaat het niet goed met iemand, dan weet ze dat en is er een
gesprekje. Passie, teamspirit, motivatie zijn kernwoorden die
bij haar werknemers horen.
Noord-Amerikaanse dieren
Wat haar verder tot een bijzondere vrouw maakt, is dat ze op
het idee kwam de werknemers niet bij de functienaam te
noemen maar naar een Noord Amerikaans dier. Welk dier
past bij je? Bij Elske werd het Spirit Bear een beetje ongrijpbaar en inspirerend. Kijk op de website voor meer voorbeelden: https://www.jandoets.nl Ze kent haar werknemers en
weet ze te typeren. Je bent geen nummer maar een persoon
met kwaliteiten.
Advies
Wat zou ze een bijstandsmoeder adviseren om uit haar positie te komen? ”Probeer een baan te vinden, investeer in opleiding, zoek je kracht. Blijf niet zitten waar je zit, maar zet
stappen en onderneem iets. Blijf niet hangen in een verzorgingssituatie maar neem het heft in handen”.
Welk advies zou ze een organisatie zoals Vrouwen van Nu
geven een brug te slaan naar de jongere generatie. “Nodig ze
uit aan de tafel te komen zitten, neem hun aanbevelingen serieus, laat ze de digitale wereld uitleggen, zoek de verbinding
en zet ze in bij workshops of cursussen. Zijn er leuke stages
aan te bieden bij het landelijk bureau, de pr misschien?"
Young Lady Business Academy
Met name wil Elske Doets jonge vrouwen inspireren in hun
wens onderneemster te worden. Dames tussen de 15 en 24
jaar kunnen één week aan de Young Lady Business Academy
deelnemen. In die week volgen de studentes lezingen en
workshops en moeten ze hun professionele droom uitwerken
en presenteren. Motivatie is het enige wat telt, laat je niet
door allerlei mitsen en maren weerhouden maar focus.
Het was interessant en boeiend om Elske Doets gepassioneerd te horen praten over haar ondernemerschap.
Haar motto: durf jezelf vragen te stellen, ga voor wat je leuk
vindt en bij je past, dan heb je nooit last van burn out en midlife crisis. Ze heeft er een boek over geschreven:” Het lef om
gelukkig te zijn”. https://www.elskedoets.nl
Greet Spijksma
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Textielkunst
Programma
2018-2019
De Commissie Textielkunst
heeft voor het komende seizoen
een gevarieerd programma
samengesteld met als thema
“VERBLOEMD”.
Zie voor uitgebreide informatie: het cursusprogrammaboekje 2018/2019'', de Website Vrouwen van NU NH en
de stand op de Weversmarkt in Hoorn (wo 25 juli a.s.)
Aanmelden bij: Tini Bontekoning: tinicees@ziggo.nl

workshops

Cursus en Workshop adressen:
Hensbroek: “De Oude School”, Dorpsweg 1711 RK
Heiloo:
Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 1851 KE
Schoolgebouw Sluijsweijdt 9 1851 EM
Hoorn:
Kersenboogerd, Brederodegracht 1 1628 LZ
Schagen:
Helders Naaimachinehuis, Nieuwe Laagzijde 41
1741 GE
Cursusprogramma Hensbroek: € 52,50 incl. koffie/thee;
excl. materiaalkosten
Vilten beginners en met enige ervaring (C01) Carina v.d. Molen
4-10; 15-11 2018; 10-1; 7-02 2019; do: 9.30-12.30u
Vilten met veel ervaring (C02) Carina v.d. Molen
18-10;13-12 2018; 24-1;14-2 2019; do: 9.30-12.30u
Art Quilt (Co3) Trineke Metselaar
17-10; 14-11; 19-12 2018; 30-1; 6-3 2019; wo: 9.30-11.30u
Stipwerk (C04) Lia Zwart en May de Lange € 40,-27-11 2018; 15-1; 26-2 2019; di: 9.30-12.30u
Cursusprogramma Heiloo: €52,50 incl. koffie/thee; excl.
materiaalkosten
Borduren, tapisserie (C05) Ria van Tiel
3-10; 31-10; 28-11 2018; 9-1; 13-2 2019; wo: 9.30-11.30u
Vrije cursus (C06) Manja Markies
3-10; 31-10; 28-11 2018; 9-1; 13-2 2019
Cursusprogramma Hoorn: € 47,50 excl. koffie/thee /
materiaalkosten
Quilten gevorderden (C07) Janny Welles
27-9;1-11; 6-12 2018; 17-1; 28 -2 2019; do. 9.30-11.30u
Borduren assisi/holbein (C08) Janny Welles
27-9;1-11; 6-12 2018; 17-1; 28-3 2019; do 11.30-13.30u
Cursusprogramma Schagen : € 52,50 incl. koffie/thee en
materiaalkosten
Quilten voor beginners (C09) Annie Groen
26-9; 10-10; 12-12 2018; 232-1; 27-2 2019; wo:
13.30-15.30u

WORKSHOPS: € 27,50 icl. consumpties, excl. materiaal,
tijd: 10.00-15.00u.
Chenille (W10) za. 17 nov. 2018 , Hensbroek, Lia Zwart en May
de Lange
Kerstdecoratie: (W11) 8 dec. 2018, Hensbroek, Lia Zwart en
May de Lange
Siersteken op de naaimachine aangevuld met handborduren
(W12) Gerda Pauwelussen;
za 19 jan.2019, Hensbroek
Mand vlechten (W13) di 5 feb. 2019, Heiloo Schoolgebouw
Sluijsweijdt, Lia Zwart en
May de Lange, incl. benodigde banden.
Paaseieren in casalguidi techniek ( W 14) di 5 maart 2019
Hoorn, Janny Welles
Vilten schilderen met wol (W 15) za. 9 maart 2019 Hensbroek,
Carina van der Molen.
DAG van TEXTIELKUNST (Handwerkdag)
woensdag 7 nov. 2018 - Heiloo, Ter Coulsterkerk
donderdag 8 nov. 2018 - Hensbroek, “de Oude
School”
Tijd: 10.00-15.00u o.l.v. commissie Textielkunst, € 20,-- incl.
consumpties en materiaal
Aanmelden bij: Lia Zwart: liazwart@upcmail.nl

WEVERSMARKT
Een dag vol inspiratie, niet alleen voor textielliefhebbers. De
variëteit loopt van bijzondere creaties, producten van nijverheid, nieuwe materialen en toepassingen, demonstraties,
boeken in soorten en maten, kleding, sieraden, leuke hebbedingetjes tot cursussen en workshops die gegeven worden in
de provincie en in het land. Een aanrader voor een dagje uit.
Van 10.00- 17.00 uur staat de binnenstad van Hoorn bol van
creativiteit en verleidingen. De commissie Textielkunst is een
van de deelnemers met:
- werkstukken van Vrouwen van NU nh
- het cursusprogramma 2018/2019
- programmadag van Textielkunst
- het winkeltje van Vereniging VvNu
- algemene informatie Vereniging VvNu

Vacatures

Binnen afzienbare tijd zit voor enkele leden van de Commissie
Textielkunst de termijn van meewerken erop. Wij zijn op zoek
naar meerdere enthousiaste vrouwen die het werk van de
commissie willen vormgeven en uitdragen. De werkzaamheden strekken zich uit van administratieve en financiële zaken
tot het organiseren van creatieve activiteiten. Er wordt altijd
gestreefd naar een taakverdeling die de voorkeur geniet en
past binnen de mogelijkheden.
Kom eens praten of meelopen om te ondervinden hoe uitdagend de klus is. De leden van de commissie staan klaar om je
te informeren of stuur een mailtje naar : maydelange@ziggo.
nl. Je bent van harte welkom.
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Effe Weg
In wat toch wel de koudste week van
het jaar zal worden (gevoelstemperatuur min 19 graden!) gingen we op
pad voor een paar dagen Texel. Alleen al het feit dat je er met de veerboot naar toe moet, geeft je het gevoel helemaal weg te zijn, en trouwens veel medepassagiers van de
TESO met ons! Het was heel druk!

Eenmaal op het eiland linea recta
naar ons van alle gemakken voorziene huis(je) in de Cocksdorp.
Toch,ondanks de sneeuw en snijdende wind, af en toe naar buiten want
daar kom je tenslotte voor!

naar
Texel...

*******

Boerderij-eethuis Catharinahoeve
richting het bos en De Koog was uitermate geschikt voor de lunch.

Vroeger een boerenhoeve en in 1965
verbouwd tot restaurant (naast de
Worsteltent, welbekend van de pannenkoeken).

Verder nog in Oude Schild bij de
haven het juttersmuseum bezocht
met ook buiten bezienswaardigheden en daar natuurlijk vis gegeten.

Den Burg, natuurlijk altijd leuk met
praktisch alleen souvenirwinkeltjes
en daar dan ook nog veel schaap en
lam in verwerkt. Wel een mooi dorpspleintje met kerk.

Eigenlijk zijn de eilanden niet zo mijn
ding, met altijd die wind die zich deze
dagen bijzonder liet gelden! Al met al
toch plezierige dagen, maar graag
weer terug naar het vasteland!
Janneke de Boer (foto's en tekst)
afd. Aerdenhout

