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Dat kan heel verfrissend werken en is
soms nodig om te wisselen van spoor,
want we willen met elkaar wel verder.
Daar zijn een aantal redenen voor;
Vrouwen van Nu biedt gezelligheid,
reikt contacten aan, zorgt voor een
warm bad en je kunt met gelijkge-
stemden activiteiten ondernemen. Je
leert, bent sociaal betrokken, en nog
veel meer moois.
Kortom, het is een vereniging van alle
markten thuis en dat willen we met z'n
allen graag zo houden, want daardoor
voelen we ons thuis bij Vrouwen van Nu.
 
Maar even terugkomend op het verlich-
ten van de afdelingsbesturen; als we al-
lemaal een steentje bijdragen dan valt
het werk wel mee en kan iedereen blij-
ven genieten van al het moois dat er
wordt georganiseerd. Om met dit met
een titel van het boek van historicus en

Het nieuwe seizoen Vrouwen van Nu
Wieringen is alweer gestart. De pro-
gramma's bieden opnieuw een diversi-
teit aan bijeenkomsten, bezoeken en ac-
tiviteiten. Vrouwen van Nu is mede
daardoor een prachtige vereniging, die
vrouwen met elkaar verbindt en deze
verbonden vrouwen zorgen samen voor
een mooiere (eigen) sociale omgeving
en samenleving. We staan open voor
nieuwe initiatieven van mensen binnen
en buiten de vereniging. En het is een
vereniging die openstaat voor alle vrou-
wen, ook dat is uniek. Het is eveneens
een club waar gezelligheid, betrokken-
heid en verbinding hoog in het vaandel
staat.
 
Betrokken
Verbinding maakt Vrouwen van Nu tot
de boeiendste vrouwenvereniging in Ne-
derland, want met wie zijn we allemaal
wel niet verbonden? (Meer over de sa-
menwerkingsverbanden lees je op de
website) Wij zijn een vereniging die bo-
vendien maatschappelijk zeer betrokken
en relevant is, dit door de vele activitei-
ten en samenwerkingsverbanden met
andere organisaties, die bijdragen aan
een betere leefomgeving en samenle-
ving zowel nationaal als mondiaal. Om
de vereniging groot te houden wordt er
inzet gevraagd van de diverse besturen,
deze vrouwen doen het graag en hoor je
weinig of nooit mopperen. Maar willen
we onze vereniging op de been houden
is het misschien raadzaam om als lid on-
dersteuning te bieden. Dat hoeft na-
tuurlijk geen bestuursfunctie te zijn,
maar het organiseren van een bijeen-
komst of activiteit verlicht al.
 
Ik kom regelmatig bij een afdeling langs,
meestal informeel maar soms ook
omdat de nood hoog is en dan hoor ik
signalen van bezorgdheid over onze toe-
komst. Het is, naar mijn mening, goed
om zo af en toe eens een resumé te
doen, dat je even terugblikt en daarna
weer vooruit kijkt met een frisse blik. 

auteur Bart Lankester te verwoorden
'Kom vrouwen aangepakt', over het
leven van Trien de Haan uit Hauwert.
Trien was in de tijd dat een vrouw wei-
nig invloed had, een maatschappelijk
vernieuwer, sociaal bewogen en ging
voor in de strijd voor vrouwenrechten en
-belangen.
Zoveel activiteiten!
Geniet van het nieuwe seizoen en wel-
licht tot ziens tijdens de Provinciedag,
Ontmoetingsdag, Vrouwen van Nu
Beurs of een van de activiteiten georga-
niseerd door de provinciale commissies
Reizen; Kunst, Cultuur & Maatschappij;
Textielkunst en/of de Klaverjasdrive/Ke-
zen. Meer informatie vind je verderop in
het magazine of op de website.
Ik wens jullie namens het Provinciaal
Bestuur een prachtig seizoen,
Gea Klein-Hamming, voorzitter provin-
cie Noord-Holland.
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ontmoetingsdag
14 november
Aanvang: 10 uur 
 
Spreekster: Rosemarie Mijlhoff 
Zij komt samen met Evelien ter Meulen, projectleider Net-
werken.
Locatie: Landgoed Willibrordus, www.landgoedwillibrordus.
nl
Keuken met Karakter, Kennemerstraatweg 464 Heiloo;
op het terrein van de Willibrordus!!
Kosten: € 10,  =, inclusief ontvangst koffie/thee en lunch;
Aanmelden bij: tiny.bakker-vandort@hetnet.nl.     
 
                        
Is een netwerkorganisatie de toekomst voor Vrouwen
van Nu? 
In de ochtend komt landelijk bestuurslid Rosemarie Mijlhof-
f spreken over 'netwerken, verbinden, samenwerken'.
In Inzicht van december 2018 (bladz.14) kunt u het interview
met Rosemarie nog eens nalezen, waarin zij uitlegt dat “net-
werken” niet alleen maar een glaasje met elkaar drinken is na
afloop van een bijeenkomst.
 
 
Een dag van ontmoeten. Daarom aansluitend deze keer ook
een lunch om samen nog eens door te praten en tot nieuwe
ideeën te komen. Keuken met Karakter heeft voor ons een
heerlijk kopje soep en een plankje met diverse broodjes.
Na de lunch is er nog gelegenheid om deel te nemen aan di-
verse activiteiten. U kunt kiezen uit:
1: een rondwandeling op het terrein met uitleg over de ver-
schillende gebouwen
2: een bezoek aan de kaasmakerij  
3: een samenzijn in de verhalenkamer, hier vertelt een “er-
varingsdeskundige” hoe in deze gemeenschap geleefd en voor
elkaar gezorgd wordt. Deze bijeenkomsten duren ongeveer
45 minuten. U dient zich aan te melden door uw keuze (1, 2
of 3) te vermelden in de mail aan Tiny.  U kunt op de dag zelf
NIET MEER uw keuze voor het middagprogramma doorge-
ven.

Als de koepelkerk vrij is kunt u daar ook nog een kijkje
nemen.
Let op: vol is vol! U hoort van ons of u ook terecht kunt bij
deze korte middaglezingen.
 
Kosten ad 10 euro, graag overmaken op rekening nummer
NL31RABO 01359 43 639 , t.n.v. Vrouwen van Nu afd. NH, o.v.
v. : Ontmoetingsdag 2019
En niet vergeten.... ook aanmelden via de mail bij bij Tiny
Bakker. Mailadres: tiny.bakker-vandort@hetnet.nl. 
Tot ziens!
 
 
 
===================

uitdaging!

Al sinds 2013 ben ik, Diane Roozendaal, deel van de redactie
van Inzicht geweest, momenteel met Greet Spijksma, die
zich meer met  de interviews bezighoudt. Ook leuk!. En altijd
met veel plezier.
 
Er is heel wat veranderd door de jaren met als totale omme-
zwaai de stap richting katern en het werken met Editoo, in
plaats van een eigen blad en samenwerken met een vormge-
ver. Voordeel van het nu 8-bladige katern is dat er minder
bladzijdes te vullen zijn, dat scheelt tijd en ook het werken
met het grotendeels voorbewerkte vormgeefprogramma Edi-
too, wat meer vrijheid geeft en meer tijd om iets af te maken.
En het mooie is: iedereen kan het!
 
Nu doen Greet en ik het al een tijdje en het zou toch leuk zijn
als iemand anders  ook haar creativiteit zou kunnen loslaten
op ons blad. Tenslotte is dat waar Vrouwen van Nu voor
staat:  jezelf ontwikkelen, iets nieuws proberen, kortom een
uitdaging aangaan en trots op jezelf kunnen zijn dat je het
doet! Dus wie zou  er viermaal per jaar het NH-katern willen
vullen  (of meehelpen) Dit mogen ook meer personen zijn ui-
teraard. Voor meer informatie: droozendaal63@ziggo.nl

===================
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en genoot even van de rust. Inmiddels
kon ze daar niet meer mee verder – li-
centie verlopen, dus nieuwe studie op-
gestart: gids.  Een hoop kennis in het
hoofd gestampt en examen gedaan voor
bus, museum en taal en in 2014 gestart.
Mooi dichtbij haar huis vlakbij ’t IJ en
Centraal Station.
 
Vrouwen
Inmiddels zijn we zes jaar verder, Yvon-
ne heeft talloze tours geleid, in 2016 ook
familytours en hoewel ze het werk en
omgaan met mensen zo al heerlijk vindt,
wilde ze zich toch wat gaan onderschei-
den van andere gidsen. Ze kwam name-
lijk steeds vaker informatie tegen over
vrouwen door de eeuwen heen, die to-
taal onbekend bleken te zijn bij het
grote publiek. En dan met name vrou-
wen die maatschappelijk relevant actief
zijn en waren eindelijk in het voetlicht
zetten.
 
Powervrouwen
Momenteel is ze druk bezig haar droom
te verwezenlijken en haar werkgebied
breidt zich uit naar steden vol verhalen
en anekdotes over die beroemde en be-
ruchte powervrouwen: Den Haag,
Utrecht, Groningen.  Begin juni start ze
voor het eerst een thematische rondlei-
ding in Utrecht (spannend!). Yvonne wil
zo graag laten zien dat ook daar zoveel

vrouwen hun stempel hebben gezet en
vaak totaal in de vergetelheid (bewust
of onbewust) beland zijn. Terwijl ze net
als zoveel mannen, die wel een stand-
beeld kregen, zeer belangrijke dingen
hebben gedaan, waar we nu nog profijt
van hebben.
 
De stadswandelingen kunnen ook met
koffietafel en lunch gecombineerd wor-
den. Ideaal voor een leuk en vooral inte-
ressant en gezellig dagje uit.
Toeval wil dat net ten tijde van dit inter-
view een stukje met foto in het MAX
magazine geplaatst is. Yvonne is, te-
recht, trots.
Het Vrouwen van Nu thema van dit jaar
Volg je Droom heeft zij dan ook met
hart en ziel in daden omgezet. Gefelici-
teerd Yvonne! Je bent een voorbeeld
voor velen. En gooi jij nu net als Johanna
Westerdijk, de duizendpoot die zich al-
tijd uit de naad werkte, af en toe alles
maar aan de kant en speel lekker een
vrolijk deuntje op de piano. Je hebt het
verdiend!
Voor meer informatie: www.kroon-
tours.nl

Volg je
droom
Yvonne!
 
Een tijdje geleden togen de Vrouwen
van Nu afdeling Langedijk voor de twee-
de maal naar Amsterdam, om aldaar
weer te gaan genieten van een stads-
wandeling onder leiding van de inmid-
dels voor ons bekende Yvonne Kroon,
bevlogen gids. De tour bleek weer een
succes, het weer werkte mee en alles
verliep lekker relaxed.
Nu kwam het in de praat dat Yvonne
ook nog allerlei plannen heeft die juist
voor ons Vrouwen van Nu interessant
kunnen zijn, dus een afspraak was gauw
gemaakt voor een interview.
 
Wie is Yvonne Kroon?
Een enthousiaste blonde vrouw van 48,
maar dat geef je haar niet! Geboren in
Leiden, waar planten en dieren haar
aandacht kregen. Dacht aan design,
landschapsinrichting bij de beroepskeu-
ze, maar rolde na wat frustraties richting
de zorg en begon de studie Ergothera-
pie. Omdat Latijn door haar studie in
Boskoop al bekend was, bleek de studie
een eitje. Ze was dan ook regelmatig te
vinden in de Ritz bioscoop waar ze voor
een knaak oude films kon zien. In 1995
studeerde ze af.
 
Hart
Als kind wilde ze al naar het buitenland.
Haar ouders noemden allerlei redenen
waarom vooral niet, maar Yvonne ging
haar hart achterna en werd ergothera-
peut in Londen bij Greenwich. Ze ver-
bleef daar in een gezellig zusterhuis
maar miste familie en vrienden wel (sky-
pen kon nog niet). Helaas kon ze maar
een half jaar blijven, had veel langer wil-
len blijven, maar de opgebouwde Woon-
duurpunten (voor woonruimte in Am-
sterdam) zouden vervallen als ze niet te-
rugkwam, dus back to Amsterdam. Daar
begon ze haar eigen succesvolle ergo-
therapiepraktijk, verkocht de boel weer

stadstour of lezing over bijzondere vrouwen, aanrader!
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commissie
reizen nh 
 
Vind je het leuk in een team van 6 vrouwen reizen te or-
ganiseren en te begeleiden?
 
Kan je redelijk goed met de computer overweg?
Ben je de Engelse (en Duitse) taal machtig?
Houd je van fietsen en wandelen?
Wil je jezelf ontplooien in de reiswereld van de Vrouwen van
Nu?
Heb je zin om je in te zetten met en voor reizende vrouwen?
Zoek je een uitdaging?
 
Neem dan contact op met de Commissie Reizen Noord-Hol-
land van de Vrouwen van Nu,
 
Tineke Voswijk (voorzitter) Tel: 0227 543435 of 06
28772031 of mail naar comreizen.nh@gmail.com

vacature

                                 sjaak kempe

commissie
reizen 2019
 
 
Wandelreis Drenthepad 3 vanuit Odoorn (6 t/m 10
oktober)
De wandelreis gaat door!!! Wil je nog mee?
Geef je snel op en wandel door mooi poëtisch Drenthe.
De info staat op de website. Reissom €395,00. Toeslag een-
persoonskamer €60,00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 2 november 2019: Reünie en presentatie reizen
2020
Op zaterdag 2 november verwachten we weer veel enthousi-
aste dames te ontmoeten voor de jaarlijkse reünie. Aanvang:
11:00 uur, ontvangst vanaf 10:30 uur. Kosten (inclusief pre-
sentatie) €13,00 per persoon.
 
Intussen werkt de commissie aan de reisbestemmingen van
2020.
Deze worden gepresenteerd op zaterdagmiddag. Aanvang:
13:15 uur, ontvangst vanaf 12:45 uur. Kosten €5,00
 
Opgave per e-mail naar comreizen.nh@gmail.com én
overmaking van het bedrag op onze bankrekening: nummer
NL 89 RABO 0 134 2614 88 t.n.v. Vrouwen van Nu Commissie
Reizen Noord-Holland. Bij contante betaling op zaterdag 2
november bedragen de kosten €15,00 per persoon.
 
Locatie: De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2, 1483 MA De Rijp

stand van zaken

Al jaren houdt Greet Spijksma de website bij van de provin-
cie Noord-Holland. Met veel plezier zet ze nieuwe evene-
menten, foto's en natuurlijk allerlei mededelingen online
zodat de leden een goed beeld krijgen van wat er allemaal
speelt  en georganiseerd wordt. Ook de nu digitale Bunde-
ling met suggesties voor ledenavonden wordt uptodate ge-
houden.  Kortom, een dankbare en nuttige taak. Toch wil
Greet nu haar bakens gaan verzetten en andere uitdagingen
aangaan. Wij zijn dus op zoek naar een enthousiast lid dat
goed met de computer kan omgaan en graag de nieuwe
webmaster wil gaan worden. Uiteraard niet zonder begelei-
ding en ondersteuning van Greet om goed beslagen ten ijs te
komen. 
Als u deze leuke uitdaging aan wilt gaan, mail dan even naar
pb.voorzitter.vvn.nh@gmail.com.

webmaster
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Van 25 november tot en met 10 december 2019 loopt de
actie Let's Orange the World. Zestien dagen wordt er actie
gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Op 25 november
kleuren over de hele wereld gebouwen maar ook standbeel-
den en andere highlights en sinds vorig jaar ook Nederlandse
overheidsgebouwen, oranje. De kleur staat symbool voor een
stralende, positieve toekomst.
 
De Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen is
door de Verenigde Naties in het leven geroepen en vindt zijn
oorsprong in de Dominicaanse republiek waar op 25 novem-
ber 1960 drie politiek activistische vrouwen werden ver-
moord. Vele organisaties, waaronder Zonta, vragen onze
aandacht voor dit onderwerp, want geweld tegen vrouwen
en meisjes is een van de meest getolereerde vormen van
schending van de mensenrechten. Een op de drie vrouwen
heeft hier mee te maken! Denk hierbij aan huiselijk geweld,
genitale verminking, huwelijkse dwang, eerwraak, psychische
onderdrukking, seksuele intimidatie en kindhuwelijken. Alle-
maal onderwerpen die het daglicht niet kunnen verdragen
maar wel gebeuren. Leven in veiligheid is een fundamenteel
mensenrecht.
 
Vrouwenorganisatie Zonta is geen onbekende voor ons
Vrouwen van Nu, samen met nog drie organisaties, te weten
Nederlandse Vrouwenraad (NVR) waarin Vrouwen van Nu
een bestuursfunctie heeft, Nederlandse Vereniging voor Huis-
vrouwen (NVVH) en Passage, werken wij, als vereniging,
samen aan het manifest Vrouwen Vluchtelingen Veilig-
heid. Het Manifest omvat zeven aanbevelingen over wat er
beter kan in de asielketen als het gaat om de veiligheid van
vrouwen en meisjes. En het is gebaseerd op de uitkomsten
van het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat
deze vrouwenorganisaties op 2 oktober 2017 organiseerden.
 
Doe mee en kleur op 25 november oranje, dat kan heel
eenvoudig door een sjaaltje of een ander oranje gekleurde ac-
cessoire.
Met vriendelijke groeten,
Gea Klein-Hamming   - Voorzitter Vrouwen van Nu NH
 

Vrouwen van Nu afdeling Sint Pancras organiseerde op 15
mei jl. een regionale ontmoetingsdag voor regiobesturen. 
De organisatie van deze Regiodag had een tweetal interes-
sante excursies op het programma staan met tussendoor vol-
doende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen.
 
Na de ontvangst bezochten de vrouwen het uienbedrijf De
Groot en Slot in Broek op Langedijk. Dit bedrijf heeft al meer
dan 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van
uienzaad en is wereldwijd actief. Na de lunch stond een rond-
leiding door de prachtige, pas gerestaureerde
Twuyvermolen in Sint Pancras op het programma. Deze
achtkantige binnenkruier is gebouwd in 1663, en bemaalde
samen met tien andere molens de Raakmaatsboezem. In 1926
is de molen stilgelegd en buiten bedrijf gesteld.
 
De afsluiting was in het dorpshuis De Geist, waar nog even
gezellig werd nagepraat. De dag werd ervaren als een waar-
devolle ontmoeting tussen de verschillende
afdelingsbesturen. Het was genieten en tegelijkertijd was er
tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen
waar iedere afdeling afzonderlijk voor staat. Positieve
energie was het resultaat. De Vrouwen van Nu hadden een
boeiende dag en gingen met nieuwe ideeën naar huis.

regiodag
positieve
 energie

25 november
    be there...Twuijvermolen in vol ornaat
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programma
textielkunst
2019- 2020
Het programma van de commissie Textielkunst is al enige tijd
geleden van start gegaan.. Het is niet mogelijk om nog aan te
schuiven bij een van de cursussen.

Wel is het mogelijk je in te schrijven voor een van de onder-
staande workshops en  de “Dag van de Textielkunst”.
Voor alle workshops geldt: tijd:10.00- 15.00 uur, inclusief
consumpties, eigen broodje meenemen, exclusief materiaal.
Info en aanmelding: 
Nel van Wiltenburg : email: nbvpcom.textielkunst.nh-
fin@gmail.com 
Sjaal vilten zaterdag 16 november 2019 Hensbroek
Kerstworkshop- zaterdag 7 december 2019 Hensbroek
Mola techniek -  zaterdag 11 januari 2020    Hensbroek
Rode schoolmerklapjes zaterdag 25 januari 2020 Hens-
broek
Tekenen op de naaimachine zaterdag 1 februari 2020 
Hensbroek
Dag van de Textielkunst woensdag 6 november Heiloo 
en donderdag 7 november Hensbroek. 
Tijd: 10.00- 15.00 uur, inclusief materiaal en consumpties,
broodje meenemen.
e-mail: liazwart@upcmail.nl
Zie voor uitgebreide informatie omtrent deze workshops en
overige activiteiten van de commissie Textielkunst: de websi-
te:  vrouwenvannu.nl/noord-holland
 

 

textielfestival
leiden 2020
 
Van 13 t/m 16 mei 2020 staat Leiden in het teken van het
Textielfestival. Samen met zes andere textielverenigingen is
Vrouwen van Nu  mede verantwoordelijk voor de organisatie
van het festival. Leden van de vereniging werden al tijden ge-
leden uitgenodigd mee te doen aan één of meer van de acti-
viteiten die worden georganiseerd. Zeer uitgebreide informa-
tie over het textielfestival is te vinden op de algemene site:
www.textielfestival.nl   Ook leden van de Textielkunst com-
missie kunnen je van informatie voorzien.

Bij het uitkomen van deze editie zijn de meeste inlevertijden 
tot deelname aan de activiteiten gesloten. Deelname aan het
Kunstenaarsproject staat echter nog open. Voor veel leden
ligt  meedoen ruim binnen de mogelijkheden, doe mee, lees
hieronder in het kort wat de bedoeling is. Op de algemene
site van het festival vind je een uitvoerige beschrijving.   
 
Kunstenaarsproject                           

De Vereniging Vrouwen van NU is  gekoppeld aan kunstena-
res Marije Mommers. Het thema van 2020 is reizen en daar
heeft zij een idee voor op papier gezet. Voor de uitvoering
roept zij de hulp van de leden in. ( ter herinnering: het voor-
gaande festival hebben we indruk gemaakt met het benen-
project).
Het idee van Marije is: één woord dat uitdrukking geeft 
aan een reis, uit te voeren in stof. Aan de wijze van uitvoe-
ring laat je zien welk gevoel het woord oproept bv. ‘zee´ in
golvende letters, “bergen” in stoere letters enz.

Er zijn wel een paar regels waaraan het werk moet voldoen:
ondergrond is een (afgewerkte) strook van 100-10 cm,  wit 
van kleur, het woord in de kleur zwart. De maat en soort let-
ters, materiaal en techniek (naaien, borduren, appliceren enz.)
geheel vrij. Ook op de achterkant kan en  mag een tweede
woord staan, mag een ander woord zijn. Plaatsing van de let-
ters op 5 cm van het begin en eind van de strook, ruimte
onder en boven geen vereiste afstand  mits de letters niet uit-
steken.
geen vulstof, kleuren, bloemetjes, versiersels, tekst en uitleg
enz.

De stroken worden door Marije verwerkt tot een groot werk-
stuk.
Inleveren: opsturen naar het Hoofdbureau Vr. van Nu  in
Den Haag of aanbieden aan de commissie Textielkunst. Zij
zorgt ervoor dat de stroken op de plaats van bestemming
komen.

De stroken worden niet teruggestuurd, ze blijven onderdeel
van het kunstwerk.
De exacte uiterste Inleverdatum is op dit moment nog niet
bekend, wordt waarschijnlijk eind  2019. 
Commissie Textielkunst rekent op een grote deelname vanuit
Noord-Holland. We hebben in de loop der jaren laten zien dat
er voldoende  kwaliteit zit in de provincie.
Succes en veel plezier met het werk.
Commissie Textielkunst nh.

Dode zee....
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rondwandeling
nieuwe ooster-
begraafplaats
Amsterdam 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 26 oktober organiseert de Commissie Kunst,
Cultuur en Maatschappij van de provincie NH een rondwan-
deling door het mooie Amsterdamse bomenpark op de
Nieuwe Oosterbegraafplaats. 
Op het voorplein van het gedenkpark krijgen we een korte in-
leiding over de geschiedenis, de aanleg, architect Springer en
de gebouwen.
De wandeling is vooral gericht op de bomen en het groen.
Maar behalve de monumentale bomen komen we langs de
strooiweide, het bosprieel, urnenmuur en vijver en rijksmonu-
mentale graven.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We beginnen om 10.30 uur met koffie en iets lekkers bij de
Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan 126. Na de wandeling
hebben we een lunch(soep en een broodje) in Restaurant
Merkelbach  bij Frankenstein.
De nieuwe Oosterbegraafplaats is te bereiken met tram 19
(vanaf Amsterdam-Sloterdijk) of bus 40 (Vanaf Amstelstati-
on) en 41.
 
Kosten: €20,00 p.p. Inclusief koffie bij aanvang, gids
wandeling, en een kleine lunch.
Bijkomende kosten:Vervoer naar Amsterdam.
Deelname: 25 personen.
Aanmelden tot 17 oktober bij Ineke Naber, hjnaber@te-
le2.nl   tel. 06 51911772
banknr. NL33RABO 0327 706007 t.n.v. NBvP, Commissie
Maatschappij NH, Vrouwen van Nu onder vermelding
van uw naam.

 

toekomstige
vrouwen van
nu
 
Vrouwen van Nu is de laatste jaren voortdurend in bewe-
ging, een groot verschil met het verleden. Driekwart van de
bestaansjaren heeft Vrouwen van Nu kunnen draaien op de
met zorg opgestelde protocollen, een sterk houvast. Het laat-
ste kwart volgen de veranderingen zich in rap tempo op; de
toen opgestelde beleidslijnen kunnen de veranderingen niet
meer bijbenen mede door de digitalisering en de moderne
wijze waarop we in het leven staan. Dit vraagt meer
flexibiliteit in besturen en van ons, de leden.
 
Het hoort bij de tijd waarin we leven en onze vereniging wil
graag mee in de flow die deze tijd biedt. De leidraad is geble-
ven, die is goud waard; een vereniging zijn waar alle vrouwen
zich thuis kunnen voelen en waar iedere vrouw, samen met
anderen, iets kan vinden waardoor ze actief kan blijven.
Daarnaast de verbondenheid met vrouwen in het algemeen,
landelijk en wereldwijd. Niet alle vrouwen leven in de vrijheid
die wij kennen, voor die vrouwen kunnen wij een steun zijn.
Persoonlijk vind ik deze tijd van inspelen op verandering heer-
lijk, het geeft nieuwe impulsen en kansen en we blijven up-
to-date. Het alleenrecht op het aanrecht ligt gelukkig ver
achter ons.
 
Om hier met elkaar over te spreken organiseert het Provinci-
aal bestuur op 23 oktober een bijeenkomst waar ieder lid
welkom is. In verband met de beschikbare plaatsen is
aanmelden wel noodzakelijk. Locatie De Brink, Dorpsstraat
155, 1713 HE Obdam, aanvang 13.30 uur, toegang is vrij, An-
geline Beukema toe Water, penningmeester afdeling Twisk
en Anneke Dercksen-Bobeldijk, vicevoorzitter Provinciaal
bestuur, zullen een aantal onderwerpen introduceren waar
we met elkaar onze gedachten over kunnen laten gaan.
Aanmelden bij Paula Reerink, emailadres: pb.secretaris.
vvn.nh@gmail.com.
Wij hopen je te ontmoeten, namens het PB Gea Klein-Ham-
ming, voorzitter.

23
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Het station telt drie niveaus.
Het reizigerscentrum is gelegen onder
de sporen en bevindt zich op hetzelfde
niveau als de voetgangerszone voor het
station. Op een ander niveau bevinden
zich de perrons die zijn bevloerd met
glazen tegels die zorgen voor verlich-
ting van het onderliggende niveau,i n
combinatie met bakbruggen die de spo-
ren dragen. Het hogere niveau heeft
twee dwarse loopbruggen over de spo-
ren.
 
Met dit station is België het eerste land
dat volledig wordt bediend met
hogesnelheidstreinen.
Aken op 22 minuten van Luik, Maastricht
op 29 minuten, Rijsel op 1 uur 44 minu-
ten, Parijs op 2 uur 18 minuten en Lon-
den op 3 uur 16 minuten.
 
Al met al zeer de moeite waard om eens
te gaan bekijken. Daarna is er in het ge-
zellige centrum voldoende gelegenheid
om op z’n Belgisch lekker te eten en te
drinken!
 

effe weg

 
 
Deze keer gingen we naar Zuid Limburg
en van daaruit een dagje naar Luik in
België.
In 2009 is daar het treinstation Luik--
Guillemins ingehuldigd.
Het is een echte kathedraal van glas
en  staal getekend door de architect
Santiago Calatrava uit Valencia, na een
internationale wedstrijd voor een derge-
lijke voorziening, die noodzakelijk was
vanwege de hogesnelheidstreinen.  Het
kreeg ook de prijs in de Staalbouwwed-
strijd voor niet-residentiële gebouwen!
 
Lichtheid, weerstand en precisie zijn
eigenschappen van staal die het moge-
lijk maakten het station te ontwerpen
als open, praktische en heldere publieke
ruimte. Tevens getuigt het gebouw van
de tradities inzake technische vaardig-
heden van een stad die de bakermat is
van de staalindustrie.
 
Dit monumentale gebouw heeft het
stadslandschap veranderd en is het sym-
bool van de stadsvernieuwing.
 
We parkeerden omstreeks het middag-
uur vlakbij in de Rue Varin, blijkbaar een
gunstige plek voor de dames die op dit
tijdstip al achter de ramen te bewonde-
ren waren!
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luik!
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