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noord-holland ∞§¶

het zal toch niet...!?
Hallo Vrouwen van Noord-Holland,
Zoals jullie weten, is het Provinciaal Bestuur dringend op zoek Mochten er zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden, dan
zal het PB volgend jaar ophouden te bestaan en zullen de afnaar nieuwe leden.
delingen van de provincie Noord-Holland direct onder leiding
van Het Landelijk Bestuur gaan vallen.
Helaas hebben wij tot nu toe nog geen enkele reactie ontvangen en maken wij ons terecht zorgen over het voortbestaan van het Provinciaal Bestuur.
April 2023 zullen de penningmeester en secretaris na 6 jaar
het PB verlaten, terwijl al eerder de voorzitter en vice-voorzitter vroegtijdig hun functie om privéredenen hebben moeten neerleggen. We hebben al iemand gevonden voor de
functie van penningmeester dus we zijn nu met spoed op
zoek naar nog minimaal 3 nieuwe bestuursleden.
Wij van het Provinciaal Bestuur weten dat er in de provincie
nog vele actieve, enthousiaste vrouwen zijn die hart voor
onze mooie vereniging hebben en prima in staat zijn een van
de mooie functies in te vullen. Uit eigen ervaring weten wij
dat het -na uiteraard een inwerkperiode- een verrijking is
voor jezelf alsook de vereniging als je je kennis en ervaring,
maar vooral je enthousiasme kunt inzetten voor de provincie
met haar 3900 leden en allerlei projecten en activiteiten
samen kunt begeleiden en succesvol afronden.

Hoewel de commissies -mits ook met voldoende bezettingactief zullen blijven, zullen er verder geen trainingen, workshops of gezellige Provinciedagen meer worden georganiseerd.
Ook de financiële bijdragen die afdelingen jaarlijks ontvangen
uit diverse fondsen, zullen niet langer geleverd worden.
Dus vrouwen, als je iets wilt betekenen voor onze vereniging
en provincie, bel of mail naar Paula, stel vragen, volg een keer
een vergadering en wie weet sta je binnenkort versteld van
jezelf en kan het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland met
trots blijven voortbestaan!
Tot ziens!
Paula Reerink en Wil v.d. Hurk
Pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com
06 40471000
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hou je van
reizen??
Vacature

presentatie
dag
reizen
van nu

Wij, de Commissie Reizen van Nu
Noord-Holland, zijn op zoek naar jou!

Beste dames, Vrouwen van Nu,

Elk jaar biedt de Commissie Reizen
meerdere reizen aan, waaronder een
stedenreis, rondreis, excursiereis en
fietsvakantie. Samen zoeken we naar
leuke bestemmingen en ieder commissielid organiseert een reis, die ze vervolgens samen met een collega begeleidt.
Natuurlijk word je ingewerkt en je gaat
uiteraard eerst op pad met een meer ervaren lid.
Heb je zin om samen met ons nieuwe
reizen te organiseren?
Kun je met de computer overweg?
Kun je je redden met Engels en/of Duits?
Houd je van fietsen?
Heb je zin om je tijdens de reis in te zetten voor de vrouwen?
Dan is deze uitdaging een kans om je
sterke eigenschappen te gebruiken.
Neem contact met ons op, wij kunnen je
alles vertellen over ons werk bij de Commissie.
Patricia.reizenvannu@gmail.com

Zoals u wellicht al hoorde, waren we helaas vanwege de coronaperikelen genoodzaakt de geplande presentatiedag
van 18 maart 2022 af te gelasten.
Daarom is een nieuwe datum geprikt en
zal deze dag nu plaatsvinden op
10 juni 2022 a.s., aanvang 10.00 uur.
Locatie: Rijpereilanden, Zuiddijk 2A,
1483 MA De Rijp
Mocht u op deze dag niet kunnen
komen, dan wordt uw bijdrage uiteraard
teruggestort.
De bijdrage voor alleen de ochtend is
€ 5,-- en voor de hele dag € 15,-- inclusief lunch en na afloop een hapje en een
drankje.
Wat de Zuid-Limburg reis betreft,
deze gaat wel door en staat gepland
voor
2 t/m 6 augustus 2022. De dames die
zich reeds opgegeven hebben, worden
tijdig geïnformeerd.
De Spornitz reis zullen we ook bespreken en bij genoeg deelnemers willen wij
deze ook door laten gaan.
De fietsreis naar Zeddam gaat NIET door omdat er niet genoeg aanmeldingen voor waren.
Tot ziens!
Commissie Reizen van Nu
Contact: paula.reizenvannu@gmail.
com.
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een afbeelding
op stof
op herhaling
Overbrengen en bewerken van een afbeelding op stof is
heden ten dage een geliefde toepassing onder de textielbeoefenaars. Het vorige seizoen hebben we al ingespeeld op deze
trend. De belangstelling was zo groot dat we helaas menigeen hebben moeten teleurstellen.
Vrouwen van Nu afd. Stedebroec en Hem/Venhuizen

aardbeien
tennistoernooi

Op donderdag 29 september gaan we op herhaling. De
workshop die in het teken staat van de toepassing van een
foto of afbeelding op stof is niet alleen bedoeld voor dames
die voor het eerst kennis willen maken met de mogelijkheden,
maar ook voor degenen die nog meer ervaring willen opdoen
op dit terrein.

donderdag 30 juni 2022

Een foto naar keuze, of een afbeelding uit bijv. een tijdschrift,
Na een aantal jaren 'radiostilte' vanwege Covid 19 willen de is het begin van het leerproces.
vrouwen van afdelingen Stedebroec en Hem/Venhuizen ge- De keuze voor een afbeelding kan zijn een portret, een
zamenlijk de draad weer oppakken en een tennistoernooi or- groepsopname, een landschap, een detailfoto uit de natuur,
een huisdier, een sportmoment, enz. enz. Zodra de afbeelding
ganiseren voor de leden in Noord-Holland.
op de stof is overgebracht, is de tweede stap de volgende uitdaging nl. het bewerken van de afbeelding.
Datum:
donderdag30 juni 2022
Plaats:
Tenniscomplex “Het Grootslag” in Stedebroec.
Aanvang:
09.30 uur
Einde :
plm. 15.00 uur
Kosten:
€ 17.50 p.p. incl. lunch.
Betaling naar rek. NL 03 RABO 0140379371
t.n.v. NBvP Vr.v.Nu Stedebroec. Graag je naam erbij vermelden.
Uiterste inschrijfdatum 16 juni 2022
Opgeven bij: Lidian van Dis
email: lidianvandis@kpnmail.nl
tel. 0646650198 of
Bep Bregman de Reus
email: L.bregmandereus@quicknet.nl
tel. 0650280393

Zin om mee te doen? Geef je dan op via de mail bij Lia Zwart.
In een retourbericht staat te lezen hoe verder te handelen en
wat er als werkmateriaal moet mee worden genomen.
Gegevens:
Datum: 29 september van 10.00- 15.00uur
Plaats: De oude school in Hensbroek, Dorpsweg 70 1711RK
Hensbroek
Aanmelden: per mail: liazwart@upcmail.nl
Kosten: € 40,--, inclusief materiaal en consumpties de hele
dag (zelf broodje mee)
Bezetting: min. 10 pers. max. 15 pers.
Docenten: Lia Zwart en May de Lange

We hopen jullie te ontmoeten op 30 juni a.s.
Met vriendelijke groeten Lidian en Bep.

_______________
Voor in de agenda
in het volgende blad meer informatie:
Kerstworkshop: za. 26 november 2022
Mono printen: begin febr. 2023

_______________
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een dag in
den helder
1 juli 2022
In het uiterste noorden van onze provincie brengen we 1 juli
een bezoek aan de bibliotheek en De Nollen.
Bibliotheek ’School 7’ , ooit gebouwd als gemeenteschool,
gered van de sloop en op een bijzondere manier gerenoveerd, werd in 2016 geopend en in 2017 uitgeroepen tot beste
bibliotheek van Europa. In de bibliotheek in het centrum van
Den Helder krijgen we een rondleiding.
Het lunchbuffet staat voor u klaar in “Stoom”, een restaurant
op een unieke plek in een monumentaal pand op het terrein
van Willemsoord. Vroeger dienst gedaan als scheeps- en onderhoudswerf van de Koninklijke marine
14.00 uur De Nollen, Burgemeester Ritmeesterweg 10,
1784 NV Den Helder.
Vlakbij NS halte station den Helder zuid.
De Nollen is een ongelijk , mogelijk wat moeilijk te bewandelen, duinlandschap-terrein.

Daarna gaan we naar Den Helder zuid (station) en hebben
we een rondleiding bij totaalkunst De Nollen in het duingebied. Kunstproject De Nollen is het levenswerk van kunstenaar R.W. van de Wint (1942-2006) Hij maakte grote sculpturen met de ervaring van donker en licht, kleur en ruimte. Van
de Wint is onder meer bekend door zijn schilderingen in de
plenaire zaal van de Tweede Kamer en grote beelden langs de
snelwegen.

Vrijdag 1 juli 10.00 uur
Plaats Den Helder Bibliotheek School 7, Keizersgracht 94,
1781 BB Den Helder.
10 min. wandelen vanaf het NS station den Helder.
Gratis parkeren op het terrein van Willemsoord, 1781 AS Den
Helder.

maximaal 25 personen kunnen aan deze dag deelnemen.
Aanmelden tot 20 juni bij Ineke Naber, hjnaber@tele2.nl met
uw naam , 1 juli Den Helder en lidmaatschapnr VvN.
Kosten 15,- euro voor Vrouwen van Nu leden
Kosten 25,- niet leden
Banknr. NL33RABO 0327 706007 t.n.v. Vrouwen van Nu
onder vermelding van uw naam en 1 juli Den Helder
Entreeprijs de Nollen is voor uw eigen rekening. Te weten
12,50/ gratis met MJK
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kascontrole
textielcursus
commissie“inspiratie
leden gezocht!
hundertwasser”
Wij hebben ons laten inspireren door deze kunstenaar. De
schilderijen van Hundertwasser kenmerken zich door het uitbundig gebruik van kleur en het gebruik van kleine omkaderde vlakken. Naast abstracte schilderijen maakte Hundertwasser gestileerde figuratieve schilderijen met als belangrijkste
onderwerp gebouwen.
In het werk van Hundertwasser komen bijna geen rechte lijnen voor en hij gebruikte felle kleuren. Vaak maakt een torentje met daar bovenop een ui-vorm, deel uit van de door
hem ontworpen gebouwen.
Op de cursus maken wij ons eigen ontwerp.

Door corona zijn er enkele jaren geen nieuwe mensen voor de
kascontrolecommissie gekozen dus voor het volgende boekjaar heeft het Provinciaal Bestuur met spoed vier nieuwe
leden nodig (3 + 1 reservelid).
Tijdens een gezellige middag in een dorpshuis of andere gelegenheid kijk je samen met de penningmeester de boeken na
en krijg meteen een beeld van het reilen en zeilen van het
provinciaal bestuur.
Dus schroom niet, iedereen kan het, geef je op bij
Wil van den Hurk,
pb.penningmeester.vvn.nh@gmail.com.

regiobijeenkomst
- wie wil het
organiseren?
Data cursus: 14 september, 5 oktober, 2 november en 30
november 2022
Tijd: 9.30 – 12.00 uur.
Locatie: De Oude School, Dorpsweg 70, 1711 RK
Hensbroek
Docenten: Janny, Frederiek, Marianne en Marijke
Aantal deelnemers: max. 20 deelnemers.
Cursusgeld: € 60,00 (incl, huur locatie, koffie/thee)
Leden van Vrouwen van Nu krijgen € 10,00 korting.

Voor de coronaperikelen werd er ieder jaar een altijd gezellige regiobijeenkomst georganiseerd.
Nu het weer kan, zou het leuk zijn als een afdeling zich weer
opwerpt om deze samenkomst van bestuursleden uit de
regio te gaan organiseren in hun dorp of stad. De bedoeling is
normaliter dat er een cultureel deel is, bijv. een bezoek aan
een museum of rondleiding, met vooraf koffie en gebak uiteraard. Daarna volgt een lunch, al dan niet zelf geregeld dan
wel in een restaurant, waarna nog bijv. een sportief item
volgt, of een plaatselijk populaire bezigheid. Na de afscheidsborrel rond een uur of vier, gaat iedereen weer naar huis.

Dus wie ook weer eens bekende én onbekende gezichten wil
Opgave voor 15 augustus 2022 bij Marianne Fijnheer: tel.
zien vanuit de regio en een -ervaring leert- zeer leuk gevulde
nr. 06 43489295 of Marijke Couvert: e-mail: marijke.coudag wil verzorgen voor ca. 25 personen, geef dit dan even
vert@quicknet.nl
door aan Paula Reerink, pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com
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gertruud sneekes,
schilderes uit langedijk
Op de koffie bij Gertruud Sneekes, dan ben je niet zo gauw
uitgepraat.
Sterren op het doek
Toen het programma “Sterren op het doek” een schilderes uit
Langedijk aankondigde spitste ik mijn oren, wie zou dat kunnen zijn?
Gertruud was uitgenodigd om aan het programma mee te
doen en Gerri Eickhof poseerde voor de schilders. De gang
van zaken in het programma is dat Özcan het model- in dit
geval Gerri Eickhof- interviewt. De schilders kunnen dan goed
kijken naar gezichtsuitdrukking, uitstraling, de lach of juist
ernst en op basis daarvan een portret maken. Natuurlijk
maken ze foto’s, die ze mee naar huis nemen om het schilderij
thuis af te maken.
Gerri Eickhof is een bekende journalist met een fascinatie
voor wasmachines, heel bijzonder. Daarmee zette hij wel een
punt, zodra hij op televisie verschijnt zie ik Gerri voor de wasmachine zitten, kijkend naar de ronddraaiende was. Beetje
gek.
Maar wie is Gertruud Sneekes, een geboren en getogen Langedijkse, en hoe komt ze in zo’n bekend programma terecht?
Dat is een heel verhaal.
Autodidact
Als kind hield ze van tekenen, het was haar mooiste vak. Na
de middelbare school kwam ze in de zorg terecht en trouwde,
kreeg kinderen en was een sportieve vrouw, die vaak trainde Foto, die gekozen werd voor Fabriano
en op hoog niveau volleybalde. Geen tijd voor tekenen en
schilderen. Op de achtergrond was er wel altijd de wens om
Uitdaging
dat eens een keer te doen.
Op een gegeven moment zag ze in Zuyder-Waert een exposiPas na haar vijftigste ging ze serieus aan de gang. Kinderen de tie en dacht: dit is een kans om wat van mijn schilderijen te
laten zien. En inderdaad kreeg ze mooie reacties, werden er
deur uit. Tijd voor mama.
Met haar beste vriendin ging ze wat lessen volgen maar veel een paar schilderijen verkocht en kreeg ze opdrachten. En
toen ging het balletje rollen. Door de positieve respons kreeg
leerde ze niet. Gertruud is een autodidact (Een autodidact heeft het vermogen zichzelf iets aan te leren op eigen initia- ze meer zelfvertrouwen en begon ze zich te ontwikkelen. "Je
tief en met zelf gekozen leermateriaal). In kleine kring werden moet jezelf steeds blijven uitdagen".
haar schilderijen zeer gewaardeerd, portretten van haar
Inmiddels was er digitaal van alles te beleven en presenteerkleinkinderen, schoonmoeder, haar eigen ouders, soms een
de ze haar schilderijen op een website en op een facebookpaportret van een meisje waarvan de foto haar aansprak “Het
Peruaanse meisje”. Maar ook bloemen, landschappen, strand gina. Verder leerde ze de organisatie IWS Holland kennen,
ofwel International Watercolour Society Holland.
en leuke straatjes.
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Hulp
Het liefst zit ze de hele dag te schilderen, maar er moet een
huis worden bijgehouden, alsook de inmiddels eigen website,
www.gertruud.nl en facebookpagina, en daarnaast nog schilderijen opsturen, het slokt allemaal veel tijd op. En ja, dan mis
je je man heel erg want die hield dat soort dingen allemaal bij,
hij kookte, samen poetsen enz. Maar Gertruud is er de vrouw
niet naar om stil te zitten. Met hulp van haar kinderen, die
een goede kijk hebben op haar schilderkunsten, opbouwende
kritieken geven, waar ze wat aan heeft, komt ze er ook.

Wereldwijd
“IWS Holland is onderdeel van IWS wereldwijd. We willen ons
enthousiasme voor de aquareltechniek graag delen. Daarom
zijn veel leden ook actief op aquarelfestivals en tentoonstellingen in het buitenland. Op deze pagina zie je hoe en waar de leden van IWS Holland succesvol en enthousiast in het
buitenland actief zijn en hun werk laten zien. Door over de
grenzen te kijken, ontmoeten aquarellisten elkaar wereldwijd
en vinden zo inspiratie en nieuwe vrienden.” www.iwsholland.nl
Voorzitster Hannie Rieuwerts bleek haar al een tijdje te volgen, vond haar goed en een aanwinst voor de club.
Gertruud stuurde een aantal schilderijen in en de aquarel van
een jonge vrouw in Italië werd uitgekozen voor de wereldtentoonstelling in het plaatsje Fabriano in Italië. Al jaren
waren haar man en zij gek van Italië en nu zouden ze dan
naar het plaatsje Fabriano afreizen om de tentoonstelling te
zien waar haar werk samen met dat van vijftien Nederlanders
zou komen te hangen.
Het stadje Fabriano is ten tijde van de expositie tot één grote
gallery omgetoverd, de vele kerken en andere gebouwen
hangen vol met schilderijen ingestuurd door schilders uit vele
landen. Het is een ware happening. Helaas, haar man kwam
onverwachts te overlijden, ze moest alleen gaan. “Hij zou het
prachtig hebben gevonden”, vertelt Gertruud,”maar ik ga
door, ik wil niet bij de pakken neer gaan zitten”. Haar vriendin
is meegegaan, samen hebben ze een mooie tijd gehad.
Intussen is haar werk bekend geworden en komen er opdrachten. Het liefst doet ze portretten, dat ligt haar het best.
In diverse ziekenhuizen zijn exposities van haar te vinden
maar ook werken die via de organisatie IWS Holland worden
uitgekozen, zijn al in St. Petersburg en Moskou tentoongesteld, evenals in Bulgarije.

Als laatste krijg ik een rondleiding en bewonder ik de prachtige portretjes van haar kleinkinderen, soms spelend, of voor
zich uitkijkend met sprekende ogen en de zo goed gevatte
uitstraling en eigenheid van een onschuldig kind. Ook de portretten van de oudere mens zoals de clochard, Piet Veltman,
Johan Cruijff, en Pietsje, de dame in klederdracht, zo goed getroffen! Ik ben onder de indruk!
Greet Spijksma

Vrouw un klederdracht

Paard en wagen
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tip voor bijeenkomst!
nieuw

en vanaf nu beschikbaar:

ludwig van
beethoven
ongehoord
goed
Vraag een nietsvermoedende voorbijganger eens een klassieke componist te noemen. Welke zou het eerst bij u opkomen?
Tien tegen één dat hij in de top-3 staat: Beethoven.
Vraag daarna of die voorbijganger misschien een klein deuntje kan laten horen. “Ta-ta-ta-taaa.” Goed! Het begin van de
vijfde symfonie. Horen we misschien het Ode an die Freude,
uit de negende, wat we [her]kennen als het Europese volkslied? Of toch dat pianomuziekje wat i-e-d-e-r-e-e-n kent:
Für Elise? Ook goed.
Maar wat maakt Beethoven nu Beethoven?
Wat maakt dat, meer dan 250 jaar na zijn geboorte, zijn muziek nog onverminderd populair is? Ik neem u graag mee op
zoek naar een antwoord. Naar Beethoven en de tijd waarin
hij leefde. In citaten, beelden en – natuurlijk- zijn fantastische
muziek. Verheugt u zich alvast op een live-registratie van de
5e symfonie door het Koninklijk Concertgebouw Orkest,
Beethoven als filmmuziek, de Missa Solemnis. Voor mij is die
laatste compositie dé ultieme synthese van alles waar Beethoven in zijn leven mee bezig is geweest: oude muziek, theologie, filosofie. Een magnum opus vol vernieuwingen.

forensisch
rechercheur

Afgelopen bijeenkomst had afd. Langedijk de heer Anne Oostenveld als spreker. Hij had aangeboden een presentatie te
verzorgen over zijn werk als forensisch rechercheur. Hoewel
het voor hem de eerste keer was, bleek de avond een succes.
Interessant, indrukwekkend, ja zelfs humoristisch, waren zijn
anekdotes ondanks de toch vaak ernstige aanleidingen voor
een onderzoek. We kregen een goed beeld (vanaf 1982 toen
BEETHOVEN is beschikbaar als
hij begon, zonder computers nog) van allerlei methodes en
procedures teneinde sporen/bewijsmateriaal te vinden om
1. college/lezing - één dagdeel: prijs: € 200,- + een bijdrahopelijk de waarheid over zowel de dader als de gebeurtenis
ge in de reiskosten
boven water te krijgen.
2. lessenserie/cursus - drie dagdelen: prijs: in overleg
Beleefd aanbevolen!
Karin Smits, muziekdocent en dirigent
email: cgesmits@ziggo.nl
tel.: 06 40 44 53 38

Aanrader dus. Maar hij doet maar enkele presentaties per
jaar, dus het kan even duren. Stuur een aanvraag daarom
maar naar redactieinzicht20@gmail.com, dan wordt het aan
hem doorgegeven.

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

