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Hoewel het wel handig is als een commissielid bedreven is in
textielkunst, is het geen must.
We vergaderen éénmaal per maand, houden ons bezig met
het bedenken, voorbereiden en uitvoeren van workshops (je
hoeft niet zelf cursusleidster te zijn) en uiteraard zijn het
drukke tijden voor en tijdens de jaarlijkse tentoonstelling
waarbij wij altijd kunnen rekenen op een enthousiast team
van vrijwilligers. En als je de hobby met passie volgt, ben je al-
tijd wel bezig met het bedenken van een thema, titel of pos-
ter, maar er zijn ook rustige maanden hoor.
Uiteraard zullen nieuwe commissieleden begeleid worden.
Een eigen auto en computer maakt het werk een stuk mak-
kelijker.
 
Voor meer informatie bel May de Lange, tel. 072 5334212
of stuur een mail naar maydelange@ziggo.nl

commissie
textielkunst
met pensioen?! 
 
Al jaren genieten vele Vrouwen van Nu van  prima georgani-
seerde textielkunstworkshops en -cursussen en ook voor
eenmalige projecten laten vele liefhebbers hun creatieve
brein en handen werken. En dan hebben we het nog niet over
de duizenden bezoekers die  over de jaren heen de vele
prachtige werkstukken en technieken hebben bewonderd (en
meteen inspiratie opgedaan) tijdens de jaarlijkse tentoonstel-
ling in Schoorl.
 
Komende april zal de commissie Textielkunst voor de 65e
keer weer haar best doen een prachtige expositie neer te
zetten.
 
Helaas zal dit ook meteen de laatste tentoonstelling zijn. Ook
de workshops en cursussen en andere projecten zullen niet
langer georganiseerd worden. Om de simpele reden dat er
niet genoeg commissieleden meer zullen zijn als de bevlogen
‘oude rotten’ in het vak nu toch echt de commissie gaan ver-
laten.
 
 
Of zijn er toch onder de leden enthousiaste vrouwen die
de draad weer willen oppakken?
 
Die met nieuwe initiatieven kunnen en willen voortborduren
op de succesformule van dit team. Vrouwen die weten hoe ze
moeten handelen in een bestuur, samen kunnen werken met
een fijn en kundig team.
Die bestaande en nieuwe leden kunnen enthousiasmeren
door niet alleen kennis uit te wisselen, maar ook te delen.
Die de kar willen trekken voor zowel traditionele als vrije tex-
tielkunst. Die begrijpen en laten voelen dat vrouwen samen
deze hobby willen uitoefenen, niet via de computer, maar
hands on, persoonlijk. Niet alleen omdat het gezellig is, maar
ook zie je gewoon beter hoe iets gedaan wordt of hoe het re-
sultaat wordt.
Voelen, elkaar ontmoeten en helpen, het concept werkt al zo
lang, het zou toch zonde zijn als zoveel mensen niet langer
zouden kunnen genieten van en trots kunnen zijn op de wijd
vermaarde  textielkunst.
 

Wist u.... dat May de Lange onlangs een bokaal heeft ge-
wonnen voor het mooiste werkstuk tijdens de Vrouwen
van Nu Beurs in Alphen aan de Rijn? 
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doe mee
met het kunstenaarsproject voor het Textiel Festival in
Leiden.
De dagen worden korter en kouder m.a.w. een mooie gele-
genheid om binnenshuis tot actie over te gaan. Doe mee aan
het kunstenaarsproject en help mee Marije te voorzien van
een berg stroken waarmee zij haar idee  kan omzetten in een
groot kunstwerk voor het textielfestival in Leiden.
Even het geheugen opfrissen:
op een witte strook van 1 meter bij 10 cm met zwarte let-
ters uitdrukking geven aan jouw vakantiegevoel.
Techniek en uitvoering vrij, wel zonder verdere toevoe-
gingen.

De commissie Textielkunst ontvangt graag jouw bijdrage, zij
zorgt ervoor dat Marije alles op tijd krijgt aangeleverd. Je hebt
nog ruim de tijd, uiterlijk tot begin maart. Zie voor uitgebrei-
de informatie het blad Vrouwen van NU en de website: www.
textielfestival.nl
Tip:  mee doen als individu , nog leuker om in groeps-
verband tijdens een creatieve middag/avond of zomaar met
een groepje thuis elkaar te inspireren en tot daden aan te
zetten.
Commissie 
Textielkunst
 

comm. kunst,
cultuur en
maatschappij 
 
Programma t/m juni 2020
De start van het nieuwe jaarprogramma vindt plaats op:
Zaterdag 22 februari: Concert door Jeroen Zijlstra met
medewerking van Pieter Jan Cramer en Egon Kragt in de Pro-
testantse kerk in Dirkshorn. Aanvang 20.00 uur.      
Woensdag 15 april verzorgt Erik van Zwol, wetenschappe-
lijk klimaat- en Noordpool-onderzoeker, een lezing over bio-
diversiteit van de Noordpool tot Nederland. Plaats De Lor-
zie in Wormerveer. Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,00.
Vrijdag 26 juni  :“Een dag in Den Helder”. Met een rond-
wandeling o.l.v. een gids in duin - en beeldenpark “ De Nol-
len”. Vervolgens bezoeken we na een korte treinreis de Biblio-
theek.
Van alle activiteiten verschijnen berichten met verdere infor-
matie in dit blad.
De commissieleden wensen u een mooi en informatief
2020. 
We hopen velen van u bij onze activiteiten te ontmoeten. 
    
 

===================
Even stilstaan bij 75 jaar bevrijding.
In de eerste week van maart hebben we Roxane van Ipe-
ren, schrijfster van “t Hoge Nest” uitgenodigd. Zij kan
nog geen datum vaststellen dus kijkt u voor meer infor-
matie binnenkort op de website!

JA!ZZZ
 
Concert Jeroen Zijlstra,  in samenwerking met Cultureel
Dirkshorn.
Al jarenlang is Jeroen Zijlstra te vinden op de Nederlandse
podia,  bekend als liedjesschrijver, winnaar van de Annie M.G.
Schmidt Prijs en voor zijn gehele oeuvre in 2014 bekroond
met De Dirk Witte Prijs. In Dirkshorn speelt hij met Pieter Jan
Cramer en Egon Kragt.
In zijn nieuwe programma gaat hij terug naar waar het alle-
maal mee begon. Als Wieringermeer visser met zijn onaf-
scheidelijke trompet. Zijn nieuwe teksten zijn geënt op eigen
jazz gerelateerde liederen met daarin een ouderwets grote
ruimte voor improviseren.
 
Zaterdag 22 februari 2020             
Plaats: Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 5, 1746 BE
Dirkshorn.
Aanvang: 20.00 uur
Aanmelden bij Ineke Naber      hjnaber@tele2.nl, tel. 06
51911772
Kosten € 12,50 
banknr.NL33RABO0327706007,  t.n.v. NBvP, Commissie
Maatschappij NH, Vrouwen van NU,  onder vermelding
van uw naam.
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"about a jacket"

Na veel vergaderingen en onderhande-
lingen kon ze starten. Aanvankelijk
meldde Werksaam WF de vrouwen aan
om 6 tot 12 maanden met behoud van
uitkering te komen borduren. Nu komen
er ook vrouwen via Vluchtelingenwerk 
en hun eigen netwerk. (Ze nemen bijv.
een buurvrouw of vriendin mee)
 
Al snel kwam ze erachter dat deze vrou-
wen niet echt geïnteresseerd waren in
iets maken wat verkocht kan worden
maar dat ze behoefte hadden aan
contact met lotgenoten, dat de 
taalachterstand nog groot was, dat ze
niets van de Nederlandse cultuur be-
grepen, dat het moeilijk voor ze was om
aan het maatschappelijk leven deel te
nemen. Veel vrouwen konden niet bor-
duren, iets waarmee Marilou te weinig
rekening had gehouden. Eerst maar eens
wat borduursteken leren, onderwijl pra-
tend over hun situatie.
 
De taalcoach,  iedere ochtend aanwe-
zig, pakt vaak een onderwerp om over
te praten. Zoals: wat doet een tandarts,
hoe belangrijk is het om een tandarts te
bezoeken, je gebit goed schoon te hou-
den? Soms zijn ze niet op de hoogte van
deze zorg. Nederlandse feesten zoals
Sinterklaas, Kerst, St Maarten  worden
besproken. En leg maar eens uit aan
deze vrouwen wat bijv.  “Het beste
paard van stal” betekent. Hoezo ben ik
een paard en sta ik op stal?

In Hoorn ontmoet ik een internationaal
gezelschap van vrouwen uit landen als
Afghanistan, Somalië, Eritrea, Syrië.
Samen zijn ze aan het borduren gesla-
gen onder de vakkundige leiding van
Marilou Evelo. Ze vinden Nederlanders
over het algemeen heel aardig.  Da's
leuk, maar: hoezo borduren?
Marilou vertelt de aanleiding. Zelf was ze
ooit freelance modeontwerpster in New
York. Destijds werd ze enthousiast van
de wol afkomstig van de Alpaca, die in
de Andes veel voorkomt. Dit materiaal
was kwalitatief zo mooi en kon ver-
werkt worden tot prachtige stoffen, ook
de wol was prima geschikt om prachtige
borduursels van te maken.
 
Samen iets maken, een creatief proces
aangaan, leek haar een prachtige uitda-
ging juist voor vrouwen uit een andere
cultuur. In Peru zag ze de mooiste voor-
beelden. Iedere vrouw daar kan breien,
naaien en borduren.  
 
Terug in Nederland vatte ze het idee op
hier iets mee te doen, het borduren van
tassen, jasjes, kleding of kleinere
voorwerpen zoals etuis voor telefoon
en bril. Ze koos voor de doelgroep vluch-
telingen vrouwen. Ze schreef een onder-
nemingsplan voor “Werksaam
WestFriesland” (een organisatie, die
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt begeleidt) 
 

Maar er is humor en positiviteit. Langza-
merhand ontstaat er een veilige ont-
moetingsplek waar je je zorgen en pro-
blemen uit het dagelijks leven rustig met
elkaar kunt bespreken. Na alle angstige
en traumatische ervaringen, die de
meeste vrouwen bij zich dragen, is dit
een oase waar ze kunnen bijkomen en
nadenken over hun toekomst. Het is be-
langrijk  dat ze kritisch leren denken en
niet alles klakkeloos aannemen.
 
Het borduren krijgt vorm en er worden
prachtige tassen en jasjes gemaakt. Op
de website aboutajacket.nl vindt u foto’s
van een modeshow. Binnenkort staan ze
op de kerstmarkt in Hoorn met mooi
versierde hartjes en andere kerstgerela-
teerde kadootjes. 
 
Op 15 januari wordt er een workshop 
georganiseerd waar vrouwen uit Hoorn
e.o. kennis kunnen maken met borduur-
patronen uit Afghanistan. Voor  € 35,00 
kunt u een tas maken met bijzonder
borduurwerk. Twee dames uit dit land
assisteren Marilou bij dit project. Het is
de bedoeling dit vaker te doen, veel cul-
turen kennen eigen borduurpatronen.
Hoe leuk is het om die te leren kennen!
Via de site aboutajacket.nl kunt u zich op-
geven. Deze projecten stimuleren de in-
tegratie, zodat ze kunnen aarden in Ne-
derland.
Greet Spijksma
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uitnodiging
 
tot deelname aan het thema-project 2019/2020 
BINNENSTEBUITEN
Project:
Waar het hart van vol is…, open de deur naar je hart, het hart
luchten, uit het hart gegrepen, van je hart geen moordkuil
maken enz. enz.
Menig gezegde en spreekwoord staat in het teken van het
symbool der binnenste.
De commissie Textielkunst nodigt de Vrouwen van NU van
Noord-Holland  uit tot het maken van een persoonlijk hart,
in het kader van het jaarthema.
Het wordt geen hart van steen, maar volg je hart in  techniek
of inspiratiebron.
Borduren, weven, knopen, klossen, breien, zacht of hard,
transparant of gesloten, gebroken, verscheurd of verknipt, 2-
of 3 dimensionaal,  donker of licht van kleur, voorzien van
gaten , deurtjes of luiken: een kleine opsomming aan moge-
lijkheden als gids voor jouw hart.
Criteria:
*De grootte van het hart kan variëren van klein tot
groot, maximale
 grootte  A4- formaat.
*Techniek, materiaal, kleur en realisatie:  geheel naar
vrije keuze.
Inleveren:    
Alle ingeleverde harten vormen tezamen het kloppend hart
van de jubileum-
tentoonstelling in Schoorl, die gehouden wordt op 3, 4 en 5
april 2020.

Inleveren onder dezelfde condities als de overige werkstuk-
ken voor de
tentoonstelling.
Zie voor meer informatie de provinciale website:
www.vrouwenvannu.nl/noord-holland
 
Veel plezier met het creëren van jouw hart.
Commissie Textielkunst Noord-Holland.
 

Programma
textielkunst
 
Het programma van de commissie Textielkunst draait op
volle toeren.
Wil je nog deelnemen aan een Workshop dan zijn er nog
twee mogelijkheden:
Mola techniek za 11 januari 2020 Hensbroek 
10.00- 15.00 uur 
Rode schoollapjes za 25 januari 2020 Hensbroek
10.00- 15.00 uur
Info en aanmeldingen: Nel van Wiltenburg e-mail: nbvp-
com.textielkunst.nhfin@gmail.com  
 Zie voor uitgebreide informatie de website: vrouwenvannu.
nl/noord-holland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creatieve wens
De commissie Textielkunst wenst alle leden een creatief
2020 toe. 
Ze hoopt het komende jaar en nog vele jaren daarna de
creativiteit in de provincie te kunnen stimuleren en be-
geleiden.
 

binnenstebuiten

4 - Noord-Holland



van de

Noordpool tot
Nederland
 
Op 15 april vertelt bioloog Erik van Zwol ons over de poolge-
bieden. Aan de koude randen van onze wereld onderzocht hij
de effecten van een veranderend klimaat op het land- en zee-
leven. Van zee ijs tot ijsbeer, van alg tot rendier. Hij vertelt zijn
verhaal over de biodiversiteit in het poolgebied met praktijk-
voorbeelden.
 
Op de poolgebieden kwam Erik erachter dat er een groter
verhaal te vertellen is over de effecten van het klimaat op
onze wereld dan hij in zijn wetenschappelijk werk kwijt kon.
Inmiddels werkt hij als adviseur Wetenschapscommunicatie
voor Naturalis in Leiden en helpt hij mee het verhaal over
biodiversiteit op een goede manier te vertellen.
In zijn lezing neemt hij ons mee van het barre noorden naar
de pracht van de natuurlijke wereld en tot slot naar de dage-
lijkse realiteit van de Nederlandse biodiversiteit.
 
Op 15 april staat om 19.30 uur de koffie klaar, de lezing
begint om 20.00 uur in De Lorzie, Marktplein 3 in Wor-
merveer.
Kosten €10,00
Aanmelden: tot 10 april 2020  bij Ineke Naber, hjnaber@-
tele2.nl tel. 06 51911772
banknr. NL33RABO 0327 706007 t.n.v. NBvP, Commissie
Maatschappij NH, Vrouwen van Nu o.v.v. uw naam.

biodiversiteit de dag
van textiel-
kunst 2019 
staat deze keer in het teken van het wikkelen.

Tijdens het ochtendprogramma worden de kneepjes van het
wikkelen bijgebracht volgens een vast plan.  ’s Middags gaan
we los.  De opgedane kennis en ervaring worden  aangewend
voor het maken van vrije wikkels.
De commissie Textielkunst begeleidt de dag en zorgt voor het
benodigde materiaal. Echter, de variatie aan  mogelijkheden
neemt toe als ook meegebrachte garens worden  ingezet .
 
Datum:  woensdag    06-11-2019  van 10.00- 15.00 uur
              Ter Coulsterkerk, Holleweg 11, 1851 KE  Heiloo

              donderdag   07-11-2019  van 10.00- 15.00 uur
              Dorpshuis “de Oude School” Dorpsweg 70, 
              1711 RK Hensbroek
 
Kosten:       € 20,-- te betalen op de dag.
                   Dit is incl. materiaal, koffie/thee/(karne)melk
 
Meenemen: naaigerei, plakband in houder, schrijfgerei, lini-
aal, diverse kleuren klosjes knoopsgaten-/naaimachine-/ma-
dera garen/  Durable borduur/haak katoen (dun)/ DMC –per-
lé borduurgaren/ of andere dunne garens, alles in kleuren
naar keuze.
En een broodje voor de lunch!
Opgave en info:  www.vrouwenvannu.nl
Lia Zwart: liazwart@upcmail.nl 075-6158226
 

 
Dan zie je alles even vanaf het water op een afstandje. Dat
Hoorn zo heeft gefloreerd in de kazenhandel was wel verba-
zend, maar ook in scheepswerven! 
Nadat we de zeebenen weer aan wal hadden gezet, gingen
we naar Cinema Oostereiland om een documentairefilm
over Hoorn te bekijken, ook weer een prachtige aanvulling op
het programma. Hoe een paar huizen in vrij korte tijd tot een
stad van betekenis kan uitgroeien, bijzonder.
En als afsluiter een drankje en hapje in de Brasserie. Er was
een Hop on-Hop off trein geregeld voor de terugreis naar o.a.
het station.. Super geregeld.
Vrouwen van de organisatie,  bedankt voor de prachtige
dag. En voor wie zich niet hadden aangemeld, blok de derde
donderdag van september alvast in je agenda want het is
echt de  moeite waard om je aan te melden. 
Gea Klein-Hamming.

top dag!
 
Wat een top Provinciedag op 19 september jl. Het was 'volle
bak'  in Hoorn, super georganiseerd, prachtig weer, veel ge-
zien en wijzer geworden en het was hartstikke gezellig.
Het programma startte in Grand Cafe 't Hop, bij de schouw-
burg, waar we ontspannen werden ontvangen met koffie en
gebak. Daarna startten we in groepen de wandeling door
Hoorn. Bij gedenkwaardige punten vertelden de gidsen com-
missieleden van KCM en Reizen, die zich tot in de puntjes
hadden voorbereid), waar we ons bevonden en waar we naar
keken. Wat heeft Hoorn veel stoere en sterke vrouwen
voortgebracht!
We eindigden op het voormalige gevangeniseiland
Oostereiland, met een schat aan historie. Nu is daar het mu-
seum 'Twintigste eeuw' gevestigd.
Vervolgens gingen we varen. Op het Oostereiland scheepte
de groep zich in voor een heerlijke rondvaart door de havens
en grachten van Hoorn.

Text van document
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De Informatiemiddag is op 20 maart in De Brink, Dorps-
straat 155 te Obdam. Aanvang 13:15 uur. Toegang is gratis
maar aanmelding is noodzakelijk via: inschrijving.crnh@gmail.
com
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stedenreis
5-daagse Vliegreis Valencia, Spanje
Van 19 t/m 23 april 2020
Valencia is een stad van tegenstellingen. Het bestaat uit aller-
lei kronkelstraatjes, kleine en grote pleinen, maar ook een
aantal imposante bouwwerken. Ooit door een oude rivier-
bedding gefietst? In Valencia kan dat. Een bezoek aan een
wijngebied in Requena en sinaasappelplantage Huerto de San
Eusebio te Carcaixent zullen deze reis niet ontbreken. We be-
zoeken het prachtige Albufera natuurgebied en worden ont-
vangen bij de Barraca, een oude woning uit de begin 20ste
eeuw. We bezoeken het historisch plaatsje Xativa, dat tegen
de bergwand is aangebouwd. De in 1596 gebouwde Colegiata
Kerk is een lust voor het oog. Xàtiva zal u zeker verrassen!
Prijs: € 995, incl. vervoer vanaf Schiphol naar Valencia v.
v.
1 pers. kamertoeslag € 139,--pp.
Info: Louise Rikse: fam.rikse@quicknet.nl

 
 
Binnenlandse Fietsreis
5-daagse Fietsreis Binnenland Millingen aan de Rijn,
Gelderland
Van: 25 t/m 29 mei en van 6 t/m 10 juli
We fietsen in het prachtige gebied ‘De Gelderse Poort’. Dit is
de plek waar de Rijn ons land binnenkomt en zich splitst in de
Waal en de Nederrijn.  We komen langs meertjes, moerassen,
stuifduinen en uiterwaarden. In de Ooijpolder bevindt zich
het natuurreservaat Millingerwaard waar dieren als Poolse
Konikpaarden, Ierse Gallowayrunderen en een grote diversi-
teit aan vogels worden gezien. Natuurlijk fietsen we ook door
leuke dorpen, komen we in Nijmegen en gaan we even de
grens over richting Kleef. We verblijven in ***Hotel Millings
Centrum.
Prijs: € 395,00 pp op basis van halfpension bij 25
deelnemers
1 pers. kamertoeslag € 49,00
Info: Sonja Hartog, sonjahartog@hotmail.com
 
 
Rondreis
10-daagse Busrondreis Zweden
Van 7 t/m 16 juni 2020
Zweden is het land van bossen en bontgekleurde houten hui-
zen, ABBA en Wallander, Ikea en Volvo en natuurlijk Pippi
Langkous. We nemen je mee naar de hoogtepunten van
Zuid-Zweden en de hoofdstad Stockholm. De reis gaat per
bus vanuit Nederland. Op de heenreis varen we naar Trelle-
borg en terug vertrekken we vanuit Göteborg. Bij veel be-
langstelling komt er een extra reis van 31 mei t/m 9 juni. Zie
voor een uitgebreidere beschrijving onze website of vraag het
programma aan bij comreizen.nh@gmail.com
Prijs: € 1550,00 op basis van halfpension bij 25 deelneem-
sters.
1 pers. kamertoeslag € 260,00
Info: Gerda Pauwelussen: gerda@pauwelussen.nl
 
 
Buitenlandse Fietsreis
7-daagse Fietsreis door het Bergische Land, Duitsland
Van 1 t/m 7 augustus 2020
Dit keer kiezen we voor het Bergische Land! Gelegen tussen
de Rijn en het Sauerland vind je de groene bossen en weiden,
kabbelende beekjes, idyllische dalen en pittoreske meren van
het Bergische Land. De meeste fietsroutes zijn eenvoudig te
volgen via het nieuw aangelegde knooppunten-systeem.
Eventueel kun je de routes zelf verlengen. De zwaarte van de
fietstochten zijn gemiddeld, van vlak tot af en toe een klim-
metje. Dit is prima te doen met een e-bike. We verblijven in
****Hotel Zum Schwanen in Wermelskirchen.
Prijs: € 839,00 pp op basis van halfpension.
1 pers. kamertoeslag € 100,00
Info: Gusta Becker: gbeckerbeets@quicknet.nl

valencia!

overzicht
reizen
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Najaarsreis
6-daagse Busreis naar Spornitz, Duitsland.
Van 7 t/m 12 september 2020
Deze reis bezoek je de deelstaat Mecklenburg/ Vorpommeren
met haar prachtige natuurschoon. We logeren in het Van der
Valk Landhotel in Spornitz en vandaar maken we mooie ex-
cursies, zoals een koetstocht door het natuurgebied Lewitz.
En een natuurtocht, met de bus, door het biosfeer-reservaat
Niedersachsische Elbtalaue.
Hier leven bevers en ooievaars. Tijdens een boottocht, over
het grootste merengebied van Europa, kun je roofvogels
spotten, ook varen we over de Oostzee. We gaan naar de
Hanzesteden Wismar en Rostock. Een bezoek aan het slot
Schwerin en aan het barokke slot Landwichlust maken de reis
compleet.
Prijs: € 546,00 op basis van halfpension.
1 pers. kamertoeslag € 89,00
Info: Greet Legdeur: mtlegdeur@gmail.com
 
Excursie-Wandelreis
6-daagse Excursiereis met wandelingen in Yorkshire,
Engeland
Wanneer: Oktober 2020, voor exacte datum zie website
We gaan naar twee geweldige natuurgebieden van Engeland:
The North York Moors  en Yorkshire Dales. Hier kijken we uit-
gebreid rond en genieten van weidse uitzichten, meren, dorp-
jes, cultuur en de hoofdstad York. Naast excursies met de bus
maken we diverse wandelingen. Want Engeland is beroemd
om zijn eeuwenoude paden waardoor je op plekken komt die
je anders niet ziet. We reizen met de Ferry van Rotterdam
naar Hull en verblijven 3 nachten in één hotel. Op dit moment
(oktober 2019) zijn we nog bezig met de laatste details van
deze mooie reis. Je vindt ze op onze website: https://vrou-
wenvannu.nl/noord-holland/commissie-reizen
Prijs: zie website
Info: Jeanette Appelhof: appelhof48@ziggo.nl
 
Kerstreis
8-daagse Kerst Busreis naar Istrië, Kroatië.
Van 22 t/m 29 december 2020
Deze mooie reis brengt je naar Istrië, de meest noordelijke
streek van Kroatië met een prachtig landschap en een heerlij-
ke Zuid-Europese keuken. We logeren in het Park hotel in Lo-
vran en maken interessante excursies. De Kerst wordt zeker
niet vergeten. We bezoeken de mooiste kerstmarkt van Euro-
pa in Zagreb, gaan naar het gouden eiland Krk, we rijden
langs de schilderachtige westkust naar Rovinj en we maken
een boottocht naar de Brijuni Eilanden. We gaan ook naar de
indrukwekkende grotten van Postojna (met kerstversiering)
waar we met een treintje ingaan. We overnachten op de
heen- en terugreis in Duitsland.
Prijs: € 810,00 o.b.v. halfpension bij 20 deelneemsters.
1 pers. kamertoeslag € 119,00
Info: Greet Legdeur: mtlegdeur@gmail.com

 
 
 
 
 

  provinciedag
 
Beleef de Zaanse Schans 17 september 2020 
 
De Zaanse Schans is bekend om zijn karakteristieke Zaanse
woon- en werkbuurt met molens, pakhuizen en bijzondere
musea. Deze dag staat in het teken van de Zaanse Schans
‘anders’. We doen een workshop bij Anke de Wolff in de mu-
seumbakkerij, varen in de Kalverpolder en worden rondgeleid
door de ‘burgemeestersvrouw’ Kaatje Slagter, die ons zal
meenemen in het burgemeestershuis. We maken kennis met
het oude ambacht Klompen maken en nemen een kijkje in
het Klompenmuseum. Natuurlijk is er ook gelegenheid om
enkele leuke kleine musea en winkeltjes te bezoeken. Dit alles
start vanuit het pannenkoekenhuis De Kraai waar we de
dag tussen 9.30 en 10.00 uur beginnen met koffie en gebak.
Om 16.00 uur sluiten we deze ‘historische dag’ af met een
hapje en een drankje in De Kraai. De Schans is te bereiken
met busnr. 391 vanaf het CS Amsterdam.
 
Prijs: € 40,00 voor een geheel verzorgde dag
Info: Annita Jansma: a.lettinga@quicknet.nl                                 
                                                           
Opgave: inschrijving.crnh@gmail met vermelding van
naam, email-adres en telefoonnummer.
En door overmaking van € 40,00 op NL 89 RABO 01342 61
488 t.n.v.
Provinciale Reiscommissie Noord-Holland o.v.v. Provin-
ciedag 2020 
(graag na 1 januari 2020)
Kosteloos annuleren kan tot 17 juli 2020. Daarna zijn er kos-
ten aan verbonden.
Als iemand van de reservelijst uw plaats kan innemen, blijven
deze beperkt tot € 2,50.
Indien dit niet lukt, dan zijn we genoodzaakt de voor u ge-
maakte kosten door te berekenen.
Annuleringsverzoeken dienen persoonlijk gedaan te worden.
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Kerst in Hotel Gilde in Deventer.
 
Het Deventer Hotel Gilde in de
Nieuwstraat aldaar is deze keer onze
bestemming.
Vanwege de kerstperiode is versiering
aangebracht in het bijzonder fraaie
historische
trappenhuis van dit karakteristieke
pand.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebouw waarin het hotel is geves-
tigd heeft vanaf 1751 diverse
bestemmingen
gekend.
Allereerst als Rooms-Katholieke
pastorie, toen vanaf 1896  na renovatie
als  een ziekenhuis en in 1958 is het in
gebruik genomen door de Stichting
Bejaardenzorg St. Lebuïnus.
Daarna is het nog als  een gezinsver-
vangend tehuis
gebruikt tot het tot hotel werd ver-
bouwd.
Desondanks heeft het zijn unieke bouw-
stijl en ambiance uit het verleden be-
houden.

Het authentieke glas-in-lood is terug te
vinden in de ramen. De mooie grote
trappen met galerijen geven het interi-
eur van het hotel een oud-historische
uitstraling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat betreft de buitenkant is er aan het
hotel niets veranderd.
Ook omringt het een prachtige
stadstuin waarvan u op zonnige dagen
volop kunt genieten.
Er is ook een gezellig café.
 
Natuurlijk is ook de historische bin-
nenstad van Deventer het bekijken
waard!
Het oude stratenpatroon is nagenoeg
geheel intact gebleven en honderden
monumenten zijn, net als het hotel, ge-
restaureerd, waardoor ze hun oor-
spronkelijke karakter hebben behou-
den.

effe weg naar....
 
 
 
 
 
 
 
 
Op nog geen 10 minuten lopen vanaf
het hotel bevindt zich het Historisch
Museum en
er zijn veel leuke winkeltjes, monumen-
tale panden en terrassen. Ook langs de
oevers van
de IJssel is het mooi toeven.
 
Al met al zeer de moeite waard om er
een geweldig uitje naar toe te plannen!

deventer!
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