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2 – voorwoord van de voorzitter

Mijn eerste gedachten gaan naar 
de vele ontmoetingen die ik heb gehad 
met actieve leden, de lichtpuntjes van 
onze vereniging, de vrijwilligers die van 
Vrouwen van Nu een warm netwerk maken. 
Mijn bezoek aan de jaarvergaderingen 
in de provincies Gelderland, Groningen, 
Noord-Brabant en Zuid-Holland, de twee 
bijeenkomsten van provinciale besturen 
en het landelijk bestuur, de tweejaarlijkse 
ledenraadsvergaderingen. Al deze 
ontmoetingen kregen kleur door betrokken 
discussies en enthousiaste uitwisseling van 
ervaringen. Met elkaar houden we zo onze 
vereniging vitaal.
Ik ben trots op de manier waarop we ons 
jaarthema Kleurrijk hebben ingevuld. De 

Vrouwen van Nu Verschilmaker 
2018 is Nora El Abdouni, een jonge, 
enthousiaste, maatschappelijk 
bevlogen vrouw. Het feit dat zij 
een hoofddoek draagt, heeft goede 
discussies opgeroepen bij meerdere 
leden. Deze discussie aangaan, 
naar elkaar luisteren, elkaar 
willen begrijpen en respecteren, 
dat getuigt van een kleurrijke 

vereniging. Binnen het jaarthema hebben we 
ons ook hard gemaakt voor de ondersteuning 
van vrouwelijke vluchtelingen in Nederland. 
De aanbieding van het Manifest Vrouwen 
Vluchtelingen Veiligheid aan Jos Wienen, 
voorzitter van de VNG adviescommissie Asiel 
en Integratie, was de bekroning van een 
vruchtbare samenwerking met vier andere 
vrouwenorganisaties.
Samenwerken geeft ook kleur. Gebruikmaken 
van elkaars deskundigheid en van elkaar leren, 
dat past bij ons. Als grootste lid-organisatie 
van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)  
laat Vrouwen van Nu van zich horen, onder 
meer doordat onze directeur in het bestuur 
van de NVR zit. De NVR organiseerde op 
10 september Prinsessendag, met een 
knipoog naar Prinsjesdag, in aanwezigheid 
van Tweede Kamerleden, wethouders en 
gemeenteraadsleden en veel vrouwen. De 
alternatieve troonrede, waarin vrouwen 
centraal stonden, is voor een belangrijk 
deel door de inzet van Vrouwen van Nu tot 
stand gekomen. Geïnteresseerd? Kijk op onze 
website bij Projecten en Evenementen.
Een succesvol Vrouwenweekevent, een 
geslaagde Beurs, prettige ontmoetingen 
met (bestuurs)leden: ik heb veel mooie 
herinneringen aan 2018.

Het jaar loopt op zijn einde. Het zijn donkere 
dagen, waarin we behoefte hebben aan 
licht. We branden kaarsjes, verlichten de 
kerstboom, verwarmen ons aan elkaar en 
dromen over het nieuwe jaar! Met een nieuw 
jaarthema: Volg je droom, jouw tijd is nu!

Els Eradus,

interim-voorzitter
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∞§¶kleurrijk
samenwerken
December is de maand van terugblikken en de balans 

opmaken van wat we hebben gedaan het afgelopen jaar. 

Zijn we op de goede weg? Hebben we de juiste afslagen 

genomen om de ingezette veranderingen richting een mooie 

toekomst voor Vrouwen van Nu dichterbij te brengen?

∞§¶ is een organisatie van vrouwen met hart voor de leef omgeving, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun  
persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Vrouwen van Nu  
telt 500 afdelingen.
Beschermvrouw H.K.H. Prinses Beatrix.
Kantoor Directeur Carla Wijers, Jan van Nassaustraat 63 - 2596 BP Den Haag - Maandag t/m donderdag - T. 070 324 44 29 - E. bureau@vrouwenvannu.nl -  
W. www.vrouwenvannu.nl - IBAN NL94RABO0323124763 - KvK Den Haag 40409535 - ISSN 1872-0579.
∞§¶ is gratis voor leden van Vrouwen van Nu, verschijnt 4x per jaar in een oplage van 44.000. Opzegging van het lidmaatschap voor een volgend jaar 
dient uiterlijk vóór 1 november van het lopende jaar te zijn gedaan. 
Bladcoördinatie Nicole Lankhorst Eindredactie De Redactie - Redactiecommissie Desi Dingemans, Netty Hubbers.
Advertenties Dock35 Media - Postbus 68 - 7000 AB Doetinchem - Frank Roosenbeek - T. 0314 355 830 - E. frank@dock35media.nl
De vereniging en redactie zijn niet verantwoordelijk voor strekking en inhoud van advertenties.
Druk Senefelder Misset B.V., Doetinchem - Vormgeving Jessica Dales, Dock35 Marketing - Doetinchem - Basisontwerp Atelier van Wageningen, Amsterdam.
Fotograaf coverfoto Martin Lahousse (EPV-Fractie) 
Kopij voor het landelijke gedeelte kan worden gestuurd naar redactie@vrouwenvannu.nl. Kopij voor de eerstvolgende editie dient 17 december 2018 bij de 
redactie te zijn. Kopij voor de provinciale katernen kan rechtstreeks naar de provinciale redacties worden gestuurd. Op www.vrouwenvannu. nl staan de  
contactgegevens. Het eerstvolgende nummer verschijnt in week 7 2019. Wijzigingen van naam, adres, e-mail, opzeggingen en overlijdensberichten dienen  
te worden doorgegeven aan de afdeling waarin het lid staat ingeschreven. 



58% van de respondenten is 
het eens met beide stellingen:

• Werkende moeders zijn goed voor   
moeder en kind.

•Thuisblijfmoeders zijn goed voor 
het kind en voor een gezonde 
samenleving.

Redenen

Een ruime meerderheid van de 
werkende moeders (87,9%), 
thuisblijfmoeders (71,6%) en 
werkende vrouwen zonder 
kinderen (93,3%) zou nu weer 
dezelfde keuze maken. 

Zelfde keuze 
maken 

Een ruime meerderheid (66,7%) van 
de werkende vrouwen zonder 
kinderen heeft bewust voor een 
kinderloos bestaan gekozen. Geen 
sterk verlangen wordt als voornaam-
ste reden genoemd voor deze keuze. 

De belangrijkste reden voor thuis-
blijfmoeders is dat ze de alledaagse 
belevenissen van haar kind(eren) 
niet wil(de) missen.

De belangrijkste redenen waarom 
werkende moeders blijven werken 
na de geboorte van hun kind(eren) 
zijn dat ze plezier hebben in hun 
werk en dat ze vinden dat zij en hun 
partner samen verantwoordelijk zijn 
voor de kinderen en het inkomen.

 Thuiswerken of buitenshuis?

79,1% van de thuisblijfmoeders 
had een betaalde baan voordat ze 
kinderen kreeg en werkte 
gemiddeld 37 uur per week. 

63,6% van de werkende moeders 
werkte meer dan 32 uur per week 
voor de geboorte van haar kind(e-
ren). 74% van de respondenten is 
minder gaan werken na de 
geboorte van haar kind(eren). 

47,6% van de werkende 
vrouwen zonder kinderen werkt 
meer dan 32 uur per week. 

Betaalde baan

4 - nieuws uit eigen huis

bestuurslid leny 
moerbeek stelt 
zich voor Nieuwe statuten

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan gewenste wijzigingen 
in de statuten van de vereniging. De insteek was om de tekst 
aan te passen aan de huidige situatie van de vereniging, de 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en 
waar mogelijk artikelen te vereenvoudigen en duidelijker 
te formuleren. Er zijn 43 amendementen van afdelings- en 
provinciale besturen ingediend en zo’n 30 vragen gesteld naar 
aanleiding van de voorgestelde wijzigingen. Er is dus goed 
meegedacht! In de ledenraadvergadering van 20 november 
zijn de nieuwe statuten goedgekeurd. Ze zijn te vinden op 
het Voor leden-deel van www.vrouwenvannu.nl. Voor de 
ledenraadvergadering van 13 juni 2019 staat een vernieuwd 
Huishoudelijk Reglement op de agenda.

Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 en Jaarplan 2019
Het landelijk bestuur en de directeur hebben in de afgelopen 
maanden gewerkt aan de formulering van nieuw beleid 
voor de komende vier jaar. Dat heeft geresulteerd in het 
Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 getiteld Alles wat je aandacht 
geeft, groeit. De ledenraad heeft het plan goedgekeurd op 
20 november. In het plan staan de toekomstbeelden, missie 
en visie, doelstellingen, activiteiten en inhoudelijke thema’s 
geformuleerd. Deze zijn mede tot stand gekomen door de 
input van actieve leden tijdens meerdere bijeenkomsten 
in het afgelopen jaar. De missie van Vrouwen van Nu is 
Vrouwenkracht voor een betere wereld. De komende jaren 
willen we herkenbaar en zichtbaar zijn op de volgende 
centrale thema’s: generatieleren, stad & platteland, benutten 
van vrouwelijk talent, duurzaamheid, diversiteit & inclusie. 
Met een vernieuwd imago en aantrekkelijk voor meerdere 
generaties vrouwen. Naast de vereniging Vrouwen van Nu 
wordt ingezet op een netwerkstructuur, beide onder de 
paraplu van Vrouwen van Nu. In het Jaarplan 2019 worden de 
ambities uit het meerjarenbeleidsplan vertaald naar concrete 
speerpunten en acties. Het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 
staat op www.vrouwenvannu.nl op het openbare deel, het 
Jaarplan 2019 op het Voor leden-deel.

Vacature voorzitter landelijk bestuur
De ambities zoals geformuleerd in het Meerjarenbeleidsplan 
2019-2022 zijn gericht op het bloeiend voortbestaan van 
Vrouwen van Nu op de middellange en lange termijn. Het 
vinden van een geschikte voorzitter van het landelijk bestuur, 
die samen met de directeur Carla Wijers richting en sturing 
geeft aan deze ontwikkeling, is belangrijk. Tot op heden is 
de vacature nog niet vervuld en functioneert Els Eradus als 
interim-voorzitter. ¶

Van de  
bestuurstafel
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Sinds 1995 ben ik lid van 
Vrouwen van Nu. Na zes 
jaar in het afdelingsbestuur 
gezeten te hebben, waarvan 
vijf jaar als voorzitter, ben 
ik in 2011 penningmeester 
geworden van het provinciaal 
bestuur. Momenteel 
ondersteun ik de provinciale 
penningmeester, maak ik 
deel uit van de redactie 
van de provinciale pagina’s 
in het magazine en zit ik 
in het serviceteam en de 
handwerkcommissie. Op 
afdelingsniveau heb ik de 
leiding over de quiltgroep 
en maak ik deel uit van de 
excursiecommissie. Nu is 
bij dit alles de functie van 
penningmeester binnen het 
landelijk bestuur gekomen.

Mijn ambitie binnen het 
landelijk bestuur: Vrouwen 
van Nu op de kaart van 
Nederland houden. 
Vernieuwen en tegelijkertijd 
in stand houden van oude 
gewoontes, die voor de 
huidige leden belangrijk zijn. 
Ik ben niet iemand die haar 
hand op de knip houdt alleen 
om een positief resultaat 
te behalen/behouden. 
Daarentegen ben ik geen 
voorstander van geld over 
de balk smijten. Een goed 
evenwicht zoeken, is steeds 
de uitdaging. ¶

April/mei 2019: Armenië en Georgië
Bijna voldoende belangstelling voor een 
tweede reis!

Oktober 2019: Botswana met een deel 
Namibië en Zimbabwe/Zambia
Geen safari in het Krugerpark, maar 
Botswana; een land dat maar beperkt 

op reis met rvaj in 2019
toeristen toelaat. Beleef de 
verschillende landschappen 
van Afrika: de droge 
zandgronden met grassen 
en een karakteristieke 
boom, zoutvlakten, rivieren, 
regenwoud en natuurlijk 
de Victoria watervallen. 

resultaten poll
Op www.vrouwenvannu.nl hielden we een peiling onder de bezoekers. 
Hier vind je de uitkomsten. Denk jij er ook zo over?

vacature 
bij rvaj
Versterking van onze gelederen 

Wij zijn een zelfstandige stichting die verre 
reizen organiseert voor vrouwen. Het 
stichtingsbestuur bestaat uit vier leden die 
een zittingstermijn hebben van  
2 x 3 jaar. Ben jij enthousiast en gedreven om 
voor groepen vrouwen verre reizen te helpen 
organiseren en één – soms twee – keer per  
jaar te begeleiden? Kun je goed omgaan 
met mensen, en minstens zo goed met 
de computer? Ben je handig met sociale 
media om via die kanalen de pr voor RVAJ te 
verzorgen? Spreek je goed Engels?  
Stuur dan je cv vóór 8 januari 2019 naar  
secretariaat.rvaj@outlook.com.
Voor inlichtingen kun je bellen naar Annelies 
van Ginkel (06-44496044). Voor de goede 
orde: het is vrijwilligerswerk: je krijgt 
uitsluitend je onkosten vergoed.
https://rvajreizen.wixsite.com/
reizenmetvrouwenrvaj ¶

Vooruitblik 
2020
Ver en minder ver weg

Wij gaan Maleisië ontdekken en later vanuit 
Patagonië door Chili reizen. ¶

Ontmoet de San in de Kalahari woestijn. 
Maak gamedrives in de Okavanga-delta en in 
Chobe en spot de ‘big five’ en nog veel meer. 
Vaar langs drinkende olifanten en nijlpaarden 
en zie vele vogelsoorten. Dineer op de 
Zambezi rivier en bezoek een Zimbabwaanse 
kunstnijverheidsmarkt.
Info: angeline.rvaj@gmail.com ¶



Door wie word jij geïnspireerd? Wie 
activeert jou om datgene te doen waar je 
goed in bent of waartoe je je geroepen voelt? 
Twintig jaar geleden drong oud-voorzitter 
van Vrouwen van Nu Marry Visser-Van Doorn 
er bij Annie Schreijer-Pierik op aan om zich 
kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. 
“Zorg dat je daar bent waar de besluiten 
vallen”, zei Marry. Annie probeert op haar 
beurt vrouwen te inspireren meer van zich te 
laten horen. 

Emancipatie
Marry Visser-Van Doorn was jarenlang 
voorzitter van de Nederlandse Bond van 
Plattelandsvrouwen. In die functie zette zij 
zich in voor emancipatie en ontwikkeling 
van de vrouw. Ze was een actieve vrouw, die 
op 57-jarige leeftijd volksvertegenwoordiger 
werd in de Tweede Kamer en dat vijf jaar 
bleef. Marry maakte zich hard voor de 
Nederlandse taal. Ooit stelde ze Kamervragen 
aan de staatssecretaris over het feit dat de 
Nederlandse deelnemer aan het Songfestival 
een lied in het Engels zong in plaats van in 
de eigen taal. Marry Visser nam als Kamerlid 
deel aan diverse VN-conferenties over sociale 
zaken en emancipatie. “Je kunt als politica 
geen grote veranderingen teweegbrengen, 
maar wel accenten verleggen”, was haar 
gevleugelde uitspraak. Ook vroeg zij 
erkenning van het werk van vrijwilligers in de 
samenleving.

Tweede Kamer
“Destijds ben ik benaderd door Marry”, 
zegt Annie Schreijer, toen al actief 
binnen de landbouworganisaties en de 
gemeentepolitiek. Ze heeft samen met haar 
man een varkensbedrijf. “Marry zat in het 
parlement en wilde dat ik me verkiesbaar 
stelde voor de Tweede Kamer. De varkenspest 
heerste en ik zei dat ik daar niet bij wilde 
zitten. Maar Marry drong aan en zei: dat 
moet je wel doen. Jij kunt dat. We begrepen 
elkaar goed en zij inspireerde mij om me aan 
te melden voor de kandidatenlijst.”

Roeping
Politiek is een soort roeping, stelt Annie. “Het 
inspireert mij om in gesprek te komen met 
vrouwen.” Na jaren in de Tweede Kamer is ze 
al vier jaar lid van het Europees Parlement. 
“Marry stelde dat je geen grote veranderingen 
teweeg kunt brengen, maar ik vind dat je 
juist wel voor grote verschillen kunt zorgen. 

Dat kun je ook met een vrouwenorganisatie 
als Vrouwen van Nu. Vrouwen komen naar 
de activiteiten voor de gezelligheid. Maar 
ik merk, tijdens bezoekjes aan afdelingen, 
dat iedereen heel enthousiast wordt als er 
serieuze onderwerpen op tafel komen. Denk 
aan gesprekken over antibioticaresistentie, 
over verbreding van een snelweg of over 
de wolf in Nederland, zoals onlangs bij de 
afdeling Holten. Als je goede thema’s hebt, 
ontstaat er een bloeiende discussie. Vrouwen 
onderschatten zichzelf. Er ligt heel veel 
macht bij de vrouwenorganisaties. Zij kunnen 
zeggen: tot hier en niet verder! Waarom denk 
je dat partijen in verkiezingstijd naar de markt 
gaan? Daar komen ze vrouwen tegen.” 

Sociale leefbaarheid
Annie vertelt dat er veel geld te verdelen is.  
Ze ziet het vanuit haar functie in het Europees 
Parlement naar allerlei clubs gaan. “Maar 
waarom niet naar vrouwenverenigingen? 
Vrouwenorganisaties hebben een belangrijke 
rol en zijn de verbindende factor op 
het platteland. Ze zorgen voor sociale 
leefbaarheid. Praat als organisatie mee over 
lokale bestemmingsplannen, laat je positie 
waardig gelden. Ik hoor vaak de discussie 
over de hoogte van de contributie die de 
leden moeten betalen. Vrouwen zijn veel te 
bescheiden. Kijk eens naar wat het je brengt. 
Marry zei het al: Ga zitten op plaatsen waar 
de besluiten vallen.” 

Mart Visser
De vrouw die Annie inspireerde, is in 2009 
overleden. Dat ze belangrijk is geweest 
en inspiratie bood aan veel vrouwen mag 
duidelijk zijn. En ook nu nog, negen jaar na 
haar overlijden, doet de oud-voorzitter dat. 
Dit najaar liet Annie Schreijer als eerbetoon 
aan haar grote voorbeeld bij modeontwerper 
Mart Visser, de zoon van Marry, een jurk, 
hoedje en jas maken voor Prinsjesdag. “We 

hebben het eerste halfuur alleen maar 
gesproken over zijn moeder”, zegt Annie. “Na 
het gesprek heb ik besloten dat ik toch weer 
vier jaar door wil gaan in het Europarlement. 
Zo zie je dat Marry indirect nog steeds voor 
inspiratie zorgt.” ¶

kijk eens naar wat  het je brengt!
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‘ politiek inspireert mij om in gesprek te  komen met vrouwen’

Annie Schreijer-Pierik (65) zit namens het CDA in het 

Europees Parlement. Eerder was ze twaalf jaar lid van de 

Tweede Kamer. Vrouwen van Nu-redacteur Desi sprak haar 

over haar inspiratiebronnen om in de politiek te gaan.

‘ als je 

goede 

thema’s 

hebt, 

ontstaat 

er een 

bloeiende 

discussie’



vrouwen van nu 
beurs
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Afgelopen oktober  
was de Vrouwen van nu  
Beurs te bezoeken in Etten-
Leur. Het evenement 
werd georganiseerd in 
samenwerking met de 
provincies Noord-Brabant 
en Zeeland. Er was een heel 
gevarieerd programma. 
Naast een plenair gedeelte 
hadden de bezoeksters de 
keuze uit veel verschillende 
workshops. Tussendoor 
was er gelegenheid voor 
ontmoetingen onder het 
genot van lokale lekkernijen. ¶ Dagvoorzitters: Els Eradus  

en Carla Wijers.
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Hartenkussens maken, een van 
de workshops in thema van 

Oktober Borstkankermaand.

Voetjes van de vloer bij de workshop volksdansen.

Niet alleen Amsterdam had 
afgelopen zomer een primeur met zijn 
eerste vrouwelijke burgemeester, ook 
Tunis had wereldnieuws. Daar schreef 
Souad Abderrahim geschiedenis als de 
eerste vrouw ooit die een hoofdstad 

in een Arabisch land leidde. 
Abderrahim, een apotheker en voorvechtster 
van vrouwenrechten, was tot nu toe de 
enige winnaar van zes vrouwen van de 
Ennahdha-beweging – een gematigde 
islamitische partij – die in de race waren voor 
burgemeestersposten in de regio rond Tunis, 
de hoofdstad van Tunesië.
Het zal je misschien verbazen, maar als het 
gaat over vrouwen in parlementen doet de 
islamitische wereld het goed. Daar werd de 
laatste twintig jaar de snelste vooruitgang 
geboekt: in het Midden-Oosten en Noord-
Afrika verviervoudigde het aantal vrouwelijke 
volksvertegenwoordigers. Dat neemt niet 
weg dat in deze gebieden het percentage 

vrouwelijke parlementariërs 
niet boven de 17 procent 
uitkomt. In Jemen en Qatar 
is er niet één vrouwelijke 
volksvertegenwoordiger.
In Latijns-Amerika zitten 
vrouwen met 29 procent 
het vaakst in het parlement, 
gevolgd door West-Europa 
met 26 procent. Wereldwijd is 
dat 23 procent. Beschamend 
laag natuurlijk, maar 
tegelijkertijd ook een all time 
high: in 1997 was het nog 
maar de helft: 12 procent.
Ondanks de onmiskenbare 
vooruitgang zijn we er dus 
nog lang niet: in maar twee 
landen zitten méér of net zo 
veel vrouwen als mannen in 
de kamer. Saillant detail: dat 
zijn geen westerse landen, 

steeds meer vrouwen aan het roer

maar Bolivia in Latijns-Amerika (53 procent 
vrouwen) en Rwanda in Afrika (64 procent).
Ook Nederland blijft daar ver bij achter. In de 
huidige Tweede Kamer bezetten 53 vrouwen 
samen 35 procent van alle zetels, een 
percentage dat we al bereikten in 1998. Om 
de vooruitgang te zien die in Nederland werd 
geboekt, moeten we dan ook verder terug. In 
1918 haalden we het eerste procent vrouwen 
in de volksvertegenwoordiging. In 1948 was 
het 5 procent en in 1988 nog maar 20 procent.
Hoewel vrouwen nog veel hebben in te halen, 
zijn we op de goede weg. Laten we daarbij 
vooral niet vergeten wat we allemaal al 
hebben bereikt. ¶
Marianne Lamers is journalist bij World’s Best 
News. Meer lezen of jezelf aanmelden voor de 
nieuwsbrief? Kijk op www.worldsbestnews.nl. 

geslaagdemartje eggens 
gekozen tot vrouw 
van nu 2018Ik ben Jessica Liotard en 

sinds begin juli werk ik op het 
secretariaat bij Vrouwen van 
Nu. Voorheen werkte ik voor 
een Europese koffievereniging 
als personal assistent. Daar 

jessica liotard 
stelt zich voor

heb ik vele jaren met plezier 
gewerkt. Helaas is de 
organisatie verhuisd naar 
Brussel. Toen heb ik ervoor 
gekozen om verder te zoeken 
naar een leuke baan bij een 
vereniging in Nederland. 
Tot mijn grote vreugde zag 
ik halverwege april een 
vacature bij Vrouwen van Nu 
die goed bij mijn interesses 
en ervaring paste. Wat ik 
zo mooi vind aan Vrouwen 
van Nu, is dat het een goed 
georganiseerde vereniging 
is waarop wij vrouwen trots 
mogen zijn. ¶

Tijdens de Vrouwen van Nu Beurs is Martje Eggens 
gekozen als Vrouwen van Nu 2018. Met haar positieve instelling 
en daadkracht heeft zij zich op een bijzondere manier ingezet 
en Vrouwen van Nu positief op de kaart gezet. Vrouwen van Nu 
2017 Carla 
Coenders en 
Carla Dirven 
hadden de 
eer de broche 
op te spelden 
en de 
oorkonde uit 
te reiken. ¶

Foto: Diana van de Rijt

Foto’s: Diana van de Rijt  
en Hilda Venema

Foto: Diana  
van de Rijt
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Geschiedenis gaat altijd vooral over 
mannen. Om die dominantie te doorbreken, 
ben ik ooit het Digitaal Vrouwenlexicon 
van Nederland begonnen. Dat is een 
website met informatie over opmerkelijke 
vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. 
Van die verzamelde informatie maakte 
ik in 2013 het boek 1001 vrouwen uit de 
Nederlandse geschiedenis. Het is een soort 
encyclopedie (1555 pagina’s!) met korte 
levensbeschrijvingen van 1001 vrouwen. 
Alle eeuwen komen aan bod, van de vroege 
middeleeuwen tot nu. Uit de twintigste eeuw 
waren er nog veel kandidates die niet in het 
boek stonden. Daarom is er nu een vervolg: 
1001 vrouwen in de 20ste eeuw. 

Het publieke leven
“Noem tien vrouwen uit de Nederlandse 
geschiedenis.” Dit is een opdracht waar 
de meeste Nederlanders het moeilijk 
mee hebben. Logisch, want tijdens de 
geschiedenisles ging het nooit over vrouwen. 
Dat komt doordat het hele publieke leven 
eeuwenlang in handen was van mannen. 
Alleen vorstinnen vormden hierop een 
uitzondering. Of het nu ging om het besturen 
van een stad, het leidinggeven aan een 
universiteit, het preken op de kansel, het 
runnen van een fabriek of het aanvoeren 
van een leger - vrouwen werden hiervoor 
ongeschikt geacht. 

Aletta en de anderen
Pas in de twintigste eeuw gingen de 
maatschappelijke deuren voor vrouwen open. 
Maar dat ging langzaam. Eerst moesten 
vrouwen vechten voor beter onderwijs. 
Aletta Jacobs was in 1871 de eerste vrouw 
die officieel tot een Nederlandse universiteit 
werd toegelaten. Ze wilde arts worden. 
Een tweede strijdpunt was het kiesrecht. 
Jarenlang hebben feministen daarvoor ten 
strijde moeten trekken. In 1919 was het 
zover: ook vrouwen kregen stemrecht. Toch 
bleven vrouwen nog heel lang tweederangs 
burgers. Pas in 1957 werd bij voorbeeld 
de ‘handelingsonbekwaamheid’ van 
getrouwde vrouwen afgeschaft. Eindelijk 
kon de huisvrouw inkopen doen zonder 
toestemming van haar echtgenoot. Pas in 
1970 kwam er een eind aan de regel dat de 
man per definitie en wettelijk het hoofd was 
van de ‘echtvereniging’.

Vrouwen waren er wél
De twintigste eeuw was dus een tijd van 
grote veranderingen voor de vrouwen in 
Nederland. Het boek 1001 vrouwen in de 20ste 
eeuw laat zien wat dat voor individuele 
vrouwen betekende: hoe zij de toenemende 
mogelijkheden om zich te ontplooien 
gebruikten en hoe zij voor zichzelf een weg 
baanden in het leven. Vaak was dat helemaal 
nog niet zo gemakkelijk, want tradities en 
vooroordelen bleven (uiteraard) nog lang 
doorwerken. 

1001 verhalen
Het boek bevat 1001 levenslopen, van politici 
tot tv-persoonlijkheden, van actrices tot 
verzetsvrouwen, van wetenschapsters 
tot kunstenaressen en van schrijfsters tot 
plattelandsvoorlichtsters. Het boek gaat 
over het doen en laten van vrouwen in alle 

mogelijke sectoren van de samenleving 
in de twintigste (en het begin van de 21ste 
eeuw). Het is een geschiedenisboek en een 
naslagwerk tegelijk. Daarom staan er ook 
alleen vrouwen in die niet meer leven - van 
nog levende vrouwen weten we immers 
niet hoe hun toekomst eruitziet. Met deze 
verzameling van 1001 vrouwenlevens geeft 
het boek een nieuw, vaak vergeten beeld van 
de recente geschiedenis. Eigenlijk had het 
boek De eeuw van onze (groot)moeders kunnen 
heten, naar het beroemde boek van Geert 
Mak, De eeuw van mijn vader. Zelf noem ik deze 
benadering van het verleden altijd graag ‘de 
achterkant van de geschiedenis’: vrouwen 
wáren er wel, maar we zagen ze niet zo goed, 
omdat mannen vooraan stonden.

Vijf generaties in beeld
Behalve het boek is er ook een tentoonstelling 
1001 vrouwen in de 20ste eeuw. Deze is tot 
10 maart 2019 te zien in het Amsterdam 
Museum. Je vindt er een brede selectie uit 
de 1001 vrouwen: van Marga Klompé tot 
Mies Bouwman, van Wilhelmina Drucker 
tot Mariska Veres, van Hannie Schaft tot 
Annemarie Grewel, van Anna Polak tot Atje 

Keulen-Deelstra. De tentoonstelling is (net 
als het boek) ingedeeld in vijf generaties. 
Het verhaal begint met de generatie 
van Aletta Jacobs (geboren vóór 1870), 
de ‘kwartiermaaksters’ die vochten voor 
vrouwenkiesrecht en andere rechten, en 
eindigt met die van Joke Smit (geboren na 
1930), de generatie ‘alles moet 
kunnen’. Daartussenin zitten 
de generatie ‘vrouwen in 
nieuwe beroepen’ (geboren 
tussen 1870 en 1889), de 
generatie ‘op zoek naar 
nieuwe vormen’ (geboren 
tussen 1890 en 1909) en 
de generatie ‘oorlog en 
wederopbouw’ (geboren 
tussen 1910 en 1929).
Alle vrouwen hebben 
weleens het gevoel dat 
zij moeite moeten doen om erkenning te 
krijgen voor al het schijnbaar onzichtbare 
werk dat ze verrichten. Dat geldt ook in 
de geschiedschrijving. Het boek en de 
tentoonstelling beogen daar iets aan te doen. 
En nu maar hopen dat het helpt! ¶

‘ vrouwen wáren 

er wel, maar we 

zagen ze niet 

zo goed, omdat 

mannen vooraan 

stonden’

1001 vrouwen 
in de 20ste eeuw

Tekst: Els Kloek
Foto Els Kloek: Monique Kooijmans

Vrouwen hebben een grote rol gespeeld in de geschiedenis. 

Els Kloek schreef het boek 1001 vrouwen in de 20ste eeuw. Voor 

Vrouwen van Nu licht ze het ontstaan en de inhoud van dit 

bijzondere boek toe.

Cobi Schreijer, lid NBvP en 
initiator zangcommissie van 
de bond. Groot optreden 
bij 25-jarig bestaan van de 
Bond voor 3000 leden in 
Houtrusthallen.

Foto afkomstig uit het boek 
1001 vrouwen in de 20ste eeuw 



Zondagavond, half negen. Na het avondeten en 
achtuurjournaal: Boer zoekt Vrouw. Je houdt ervan of niet. 
Man en ik behoren tot de eerste categorie. Het spel van 
zoeken naar liefde, naar die ene droomprinses of partner. De 
hele natie keurt, wikt en weegt mee. Vijf minuten slechts voor 
een praatje en tien verschillende kandidaten. Een tombola. 
Voor liefde op het eerste gezicht is geen ruimte, want je 
doorloopt het hele traject. Contract hè, geheimhouding. 
Van honderd gegadigden, naar tien, naar drie, naar één. Als 
ze zelf nog niet weggelopen zijn, althans. Karakters worden 
uitvergroot. Paardenmeisjes van wie je je soms afvraagt of ze 
een boer zoeken of een manege. Zelfbewuste vrouwen met 
levenservaring, die ongeduldig doordrukken. Jou verander ik 
wel, mannetje! Kranige ondernemers met de touwtjes stevig 
in handen, die stuntelen als het om het uiten van gevoelens 
gaat. Nooit geoefend hoe dat moet. Yvon Jaspers zet ze op 
scherp. Kom op, doe wat, nu is het je kans. De camera toont 
intens het wegvegen van tranen van een stoere boer die het 
even ook niet meer weet. Emotie. Romantische vrouwen die 
botsen met de harde boerenwerkelijkheid van voorspoed 
en tegenslag. Een onzekere, maar sterke vrouw wordt op 
handen gedragen door haar aanbidders. Wie zou jij kiezen, 
pap? Want ze wil een geliefde, maar ook de juiste man voor 
haar bedrijf. Ratio versus gevoel. Mooie, moderne bedrijven, 
visitekaartjes van agrarisch Nederland. Maar elk jaar zit er 
weer een tussen: een boer met een gek petje, of met een 
bedrijf waarvan het erf lijkt op een ontploft slagveld. Waar 
de keuken enkel dienstdoet om wat snelle blikken voer open 
te trekken en de rommel ‘zijn’ vrouwen wanhopig maakt. 
Jongens, dit kan toch niet! Hier wordt de romantiek de grond 
in geboord. Ruim eerst eens op als je je opgeeft voor dit 
programma. Ging het misschien daardoor eerder al mis? Of 

wil Yvon het niet? Zegt ze: laat maar 
liggen jongen. Lekker authentiek, dat 
willen we zien. En nu hup de trekker 
op! Alles voor de kijkcijfers. 

bzv
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Reizen volgens Hannema
Iris Hannema
Wat kan Iris Hannema mooi 
schrijven! Bijna elke zin is 
een pareltje van filosofie. 
Speels-dromerig, maar ook in 
glasheldere beschouwingen 
neemt zij je mee naar de 
meest bijzondere plaatsen. 
Stoer reisde de schrijfster 
tien jaar lang de wereld over. 
Maar als Iris de liefde van 
haar leven vindt, verandert 
haar kijk op reizen en gaat ze 
nadenken over ontheemding 
en het hebben van een thuis. 
Het is ook een zoektocht naar 
zichzelf. Ontroerend vond 
ik haar ontdekking over de 
foto’s met zonnebril in het 
voorwoord. Is altijd maar op 
reis zijn, weglopen? Nuchter 
concludeert ze “Dat reizen 
geen sprookje is, maar het 
is je eigen leven dat zich 
voortzet in een volledig ander 
decor.” ¶

Uitgever: De Arbeiderspers
€ 19,99
Netty Hubbers

De Wereldgeschiedenis 
van Nederland
Huygens Instituut 
Vaderlandse geschiedenis 
kennen we allemaal. Op 
school leerden we dat de 
Romeinen vijftig jaar voor 
Christus in ons land kwamen. 
Hoezo, de Romeinen in ‘ons’ 
land? Ons land bestond toen 
nog helemaal niet. Pas in de 
vijftiende eeuw is er sprake 
van ‘de Nederlanden’. Hoe 
er tegenwoordig naar onze 
vaderlandse geschiedenis 
wordt gekeken, kunnen 
we in dit boek lezen. Aan 
de hand van belangrijke 
gebeurtenissen en jaartallen 
hebben ruim honderd 
Nederlandse historici een 
bijdrage geleverd. Het is een 
mooi geïllustreerd, prettig 
leesbaar boek geworden. En 
de Romeinen dan? Nou die 
kwamen! Ze richtten een 
massaslachting aan onder 
de Germanen, die toen in de 
rivierdelta van de lage landen 
woonden. ¶

Uitgever: Ambo|Anthos
€ 39,50, e-book € 15
Marjan Verhoeven

Stippen
Nienke van der Zwan
Tijdens haar reis door 
Australië wordt Nienke 
van der Zwan gegrepen 
door de Aboriginalkunst. 
In het boek wordt op een 
eenvoudige manier en met 
veel voorbeelden de stipstijl 
uitgelegd en toegepast op 
vazen, borden en ander 
porselein. Ontdek hoe je 
patronen opbouwt, variatie 
in de stipkunst brengt en 
hoe belangrijk afwisseling en 
herhaling zijn. Er is aandacht 
voor gebruik van verschillende 
stokjes om de stippen te 
zetten. Maar ook kleurgebruik 
komt aan de orde, net als 
verschillende thema’s, zoals 
zonneklaar, flower power 
of ronduit vierkant. Van het 
boek word je al vrolijk, van 
de eindresultaten helemaal. 
Maar pas op, de stipstijl is 
verslavend... ¶

Uitgever: Kosmos Uitgevers
€ 19,99
Nicole Lankhorst

Wankelmoed
Berry Jacobs-van Dongen
Wankelmoed is deels 
autobiografisch en dat geeft 
het boek nog meer impact. 
Het is een zeer aangrijpend 
verhaal. Het boek vertelt 
het verhaal van Jasmijn, 
een volwassen vrouw met 
een drukke baan. Maar 
ze is ook de vrouw die op 
zeventienjarige leeftijd 
verkracht werd en dit nooit 
verwerkt heeft. Na de dag 
dat ze alles herbeleeft, kan ze 
het niet meer alleen en zoekt 
ze professionele hulp. Door 
dit boek krijg je een ander 
inzicht in de verwerking van 
dit trauma. De verhaallijn 
wordt afgewisseld met 
gedachten van Jasmijn, de 
ups en downs, totdat ze geen 
uitweg meer ziet en van 
plan is zelfmoord te plegen. 
Een onvoorstelbare lange 
lijdensweg die de ene persoon 
de andere kan aandoen en 
waar heel veel hulpverleners 
soms machteloos tegenover 
staan. ¶

Uitgever: GVMedia
€ 16,96
Nicole Lankhorst

uitgelezen

boekenwijzer

Kijk voor meer boekbesprekingen op www.vrouwenvannu.nl/thema/uit thuis

Desi Dingemans is journalist, lid van de dorpsraad 

Dinteloord en voorzitter van Vrouwen van Nu 

afdeling Dinteloord. Samen met man en zoon 

heeft ze een akkerbouwbedrijf.

Klokkendans
Anne Tyler 
Het verhaal speelt zich af in 
Amerika. Daar zijn sommige 
dingen wat anders, maar 
het gevoel en beleving van 
de hoofdpersoon in deze 
roman zijn heel goed te 
begrijpen. Ze is een vrouw 
waar je gaandeweg steeds 
meer plezier mee krijgt. In 
Willa Drake’s leven zijn er 
verschillende beslissende 
momenten geweest waarop 
het lot het pad voor haar 
uitrolde en waar ze zelf 
geen invloed op had. Dan 
neemt ze een impulsieve 
stap om te vliegen naar 
haar ex-schoondochter die 
neergeschoten is, om voor 
haar en haar dochter te gaan 
zorgen. Dit onverwachte 
nieuwe leven zet alles op zijn 
kop. Anne Tyler schreef een 
prettig leesbaar verhaal over 
een vrouw die besluit dat het 
nooit te laat is om haar eigen 
pad te kiezen. ¶

Uitgever: Prometheus
€ 19,99
Netty Hubbers



‘ mijn interesse  

in mensen vormt 

de rode draad 

door mijn werk’
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Tekst: Netty Hubbers
Foto’s Rosemarie Mijlhoff
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bij vrouwen van nu

Op één plek stilzitten, nee, daar 
doe je de 47-jarige Rosemarie geen plezier 
mee. Net terug van enkele jaren pendelen 
tussen wonen en werken in Zwitserland en 
Nederland mist ze nog het heerlijke wandelen 
en mountainbiken tegen de steile heuvels 
op. Maar nu terug in Vleuten wacht haar 
een nieuwe uitdaging: sinds kort is ze fris 
begonnen als lid van het landelijk bestuur. 

Invloed op de maatschappij
Haar belangrijkste speerpunt is de 
netwerkorganisatie verder ontwikkelen die 
nu naast de bestaande verenigingsstructuur 
bestaat. Het is te merken dat daar 
Rosemarie’s deskundigheid ligt. Vrouwen 
van Nu heeft veel potentie om groepen 
(netwerken) van mensen die zich willen 

organiseren of hebben georganiseerd rond 
bepaalde thema’s of maatschappelijke 
vraagstukken, onderling te verbinden en 
ondersteunen: “Er ligt zo veel kennis bij de 
leden, agrarische kennis maar ook op andere 
gebieden”, vertelt ze vol geestdrift. 

Oneindige combinaties
“Ik vind Vrouwen van Nu heel boeiend, 
vanuit de oorsprong heeft het zo veel 
voortgebracht. Dat heeft grote impact gehad 
op de maatschappij en nu nog steeds. Daar 
wil ik mij graag verder in verdiepen, want 
samen kunnen we deze kennis inzetten en 
gebruiken om in netwerken samen te werken. 
De kunstenaar Wassily Kandinsky uit begin 
vorige eeuw verwoordde naar mijn idee heel 
treffend de kracht van de combinatie en de 
resultaten die dat op kan leveren. Hij zei: 
‘Aangezien het aantal kleuren en vormen 
oneindig is, zijn ook de combinaties oneindig 
en tegelijkertijd de werkingen.’”

Aansluiten bij projecten
Rosemarie licht toe hoe dit er concreet 
uit zou kunnen zien. “Zo is een aantal 
gemeenten in Noord-Brabant bezig 
met hoe we ons leven duurzamer en 
milieubewuster in kunnen richten. Zoiets 
raakt de hele gemeenschap. Universiteiten, 
bewoners, boeren, gemeenten en de 
provincie werken samen 
aan dit thema. De kennis 
van Vrouwen van Nu is zeer 
geschikt om aansluiting 
te zoeken bij dit soort 
netwerkprojecten. Door 
netwerkleden, maar ook 
verenigingsleden met 
kennis en ervaring over 
zo’n vraagstuk kunnen we veel bijdragen.” 
Rosemarie ziet ernaar uit met dit soort 
ideeën bij te dragen aan de verdere 
ontwikkeling van de netwerkorganisatie 
binnen Vrouwen van Nu. ¶

rosemarie mijlhoff maakt werk van samenwerken

Veel mensen denken bij het woord 

‘netwerken’ aan op een borrel links 

en rechts wat mensen spreken 

en hopen dat die contacten wat 

opleveren. Maar Rosemarie Mijlhoff, 

nieuw lid van het landelijk bestuur, 

heeft daar een heel andere kijk 

op. Zij heeft de netwerken binnen 

Vrouwen van Nu in haar portefeuille 

en heeft ontzettend veel zin 

daarmee aan de slag te gaan. 

netwerken verbinden

wie is rosemarie?
Geboren en getogen in de Zaanstreek heeft Rosemarie sinds haar achttiende jaar op verschillende plaatsen in Nederland 
en daarbuiten gewoond. Inmiddels woont zij alweer twaalf jaar in Vleuten met haar man Querijn, waarvan de laatste 
twee jaar wegens werk deels in Zwitserland. Rosemarie werkt als managementconsultant en begeleidt publieke en 
commerciële organisaties die met elkaar in een netwerk samenwerken aan innovatie- 
en duurzaamheidsprojecten. Ook doet zij als promovendus bij de Universiteit Utrecht 
onderzoek naar netwerksamenwerkingen. “Mijn interesse in mensen, in wat hen drijft, hoe 
zij dit in de praktijk tot uiting brengen en de relatie die dit heeft met de context waar zij deel 
van uitmaken, vormt de rode draad in mijn werk en de opleidingen die ik gedaan heb.” Zo 
heeft Rosemarie bestuurs- en organisatiewetenschappen gestudeerd en kunstgeschiedenis. 
Voordat zij in 2010 haar eigen adviespraktijk OpenPerspectief begon, werkte zij onder meer 
als managementconsultant bij een internationaal adviesbureau en als leidinggevende in 
de gezondheidszorg. Daarvoor was zij ook al als adviseur werkzaam bij een adviesbureau, 
kwaliteitsmanager bij de multinational JCB en een ministerie. Rosemarie is haar loopbaan 
begonnen in de reclamewereld. 
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Dit jaar gebeurde er iets wat we niet 
gewend zijn. Een lange, warme en vooral 
ook droge zomer; droogte die lang aanhield. 
Boeren hebben minder of geen oogst en de 
natuur verdroogt. Het is ondertussen zelfs 
de vraag of volgend jaar het grondwater 
weer op peil zal zijn. Het is tijd om wakker 
te worden. De klimaatverandering dient 
zich steeds vaker en heftiger aan met vaker 
wateroverlast en -tekort.

Aan de slag
Ik ben ondertussen lid geworden van de 
tegelclub. Samen etend, bedenken we 
activiteiten om heel dicht bij huis aan 
de slag te gaan. We willen regenwater 
afkoppelen, niet het riool in laten lopen 
dus, en het gaan gebruiken voor je eigen 
tuin. Het mes snijdt aan veel kanten. De 
tuinbodem geeft verkoeling bij hitte en het 
duurt langer voor je water hoeft te geven 
als regenwater wegzakt in je eigen tuin. 
Ook kan regenwater bij heftige buien in de 
grond zakken en loopt het riool daardoor 
minder snel vol. Hoe groener je tuin en je 
straat is, hoe beter je bestand bent tegen 
wateroverlast en -tekort. Bomen zijn hierbij 
heel belangrijk.

Kennis bij Vrouwen van Nu
Als ik rondneus bij Vrouwen van Nu, dan 
zie ik veel activiteiten van en voor leden 
met groene vingers. Daar ligt een mooie 
kans: kennis en goede voorbeelden over 
(klimaatvriendelijk) tuinieren delen en de 
tegels de tuin uit helpen. Een beter klimaat 
begint bij jezelf.

Waterschapsverkiezingen
En als het hierover gaat: de waterschaps-
verkiezingen komen er weer aan. In maart 
2019 is het zover dat je je stem uit kunt 
brengen. Vind je de aanpak van wateroverlast 
en -tekort belangrijk? Kijk dan eens 
welke waterschapspartij dat voor 
jou het beste aanpakt. En nodig 
een vrouw uit die gekozen wil 
worden om te vertellen over 
hoe het waterschap omgaat 
met klimaatverandering en 
wat je zelf kunt doen. Je eigen 
waterschap helpt je graag 
verder. ¶

de tegelclub
Het is bijzonder dat we in het ‘afvoerputje’ van Europa wonen en dat 

we tot voor kort niet wakker lagen over water. De meeste mensen 

wonen in Nederland onder zeespiegelniveau en ook zij leggen hun 

hoofd rustig neer.

Zuid-Holland
Basiscursus borduren
De handwerkcommissie organiseert 
een basiscursus borduren. Kleine kant-
en-klare items zullen het resultaat zijn. 
Met de opgedane technische kennis kun 
je daarna zelf verder experimenteren. 
Techniek: borduursteken, blackwork en 
Perzisch ajour. 
Wanneer 29 januari, 12 en 27 februari 
2019, 13 en 27 maart 2019
Tijd 10.00 -12.00 uur
Waar Kantoor Vrouwen van Nu 
Zuid-Holland, Van Naaldwijklaan 131, 
Berkel en Rodenrijs. Optioneel: in 
huiskamerverband.
Kosten € 60 (niet-leden € 65), 
materiaalpakketje € 7,50
Opgave bij Annelot van ’t Hart, 
hartsteneker@gmail.com of  
06-49784134.

Drenthe
Vrouwendag 
Wegens groot succes van de voorgaande 
jaren organiseert Vrouwen van Nu 
Borger in het kader van internationale 
Vrouwendag wederom een gezellige 
dag voor alle vrouwen. Met onder meer 
een grote beurs, modeshow en nog veel 
meer activiteiten. Er worden al volop 
plannen gemaakt. Heb je belangstelling 
om met een stand op de beurs te 
staan, neem dan contact op met Wilma 
Hoedeman (wilma@hoedeman.nl) of 
met Trijn Slomp (trijnslomp@hetnet.nl). 
Voor meer informatie over de expositie 
kun je contact opnemen met Ina van 
Delden, expomanager, 0599-661563 of 
vandeldenina@gmail.com.
Wanneer vrijdag 8 maart 2019
Waar Het Anker in Borger

Handwerkexpositie 2019
Welke gedachten komen er 
bovendrijven als je denkt aan ‘verknipt’? 
Probeer die gedachten uit te werken 
in een werkstuk dat ingeleverd kan 
worden en te zien zal zijn op onze 
Handwerkexpositie 2019 in Westerbork. 
Leuk om alleen te doen, maar ook 
heel geschikt om in groepsverband te 
doen. Maak van het begin tot het eind 
foto’s (die ingeleverd worden met de 
werkstukken op 8 april 2019), zodat 
iedereen kan meegenieten van hoe het 
project is ontstaan.
Waar Westerbork
Wanneer 9 en 10 april 2019

Overijssel 
Sterrenwacht Hellendoorn
De commissie cultuur, kunst en 
tuinen organiseert een bezoek aan de 
Sterrenwacht Hellendoorn. Het belooft 
een heel interessante middag te worden, 
met onder meer een lezing, bezoek aan 
het planetarium voor een reis door het 
universum en het bekijken van het heelal 
door telescopen. Deze bijzonder leuke, 
mooie en leerzame middag, begeleid 
door gidsen, duurt 1,5 uur.  
Meer activiteiten op  
vrouwenvannu.nl/overijssel.
Wanneer 15 januari 2019
Tijd 14.15 uur ontvangst met koffie/thee

highlights
Waar Sterrenwacht Hellendoorn, 
Grotestraat 281 in Nijverdal
Kosten € 16,50, niet-leden € 18,50.  
Betaling na aanmelding via 
banknummer NL29RABO0126994358 
ten name van NBvP Vrouwen van Nu. 
Bij betaling de activiteit, afdeling en het 
aantal personen vermelden.
Opgave tot 15 december via ineke.
grootenhuis@gmail.com of 0572-381283 
of via harmien.lubberding@gmail.com/ 
0570-562465.

Handwerkbeurs Zwolle 

Kom inspiratie opdoen en allerlei 
materialen aanschaffen op het gebied 
van breien, haken, borduren, quilten, 
vilten, sieraden maken enzovoort Er 
worden verschillende demonstraties 
gegeven en workshops gehouden. 
Deze beurs wordt door zeer veel 
belangstellenden bezocht. Vrouwen 
van Nu is op deze beurs ook aanwezig. 
De commissie handwerken en textiele 
werkvormen van Vrouwen van Nu 
Overijssel promoot vanuit een eigen 
stand het handwerken en Vrouwen van 
Nu in het algemeen. 
Wanneer 14 t/m 17 februari 2019 
Waar IJsselhallen, Rieteweg 4 in Zwolle, 
www.ijsselhallen.nl
Stand 136  
Info www.handwerkbeurs.nl/zwolle

Dianne Schellekens
Lid Algemeen Bestuur 
Waterschap De Dommel
Vrouwen van Nu 
vertegenwoordiger 
bij Women 
for Water 
Partnership

Een compleet overzicht en presentaties van alle reisbestemmingen die door de provinciale reiscommissies  
worden georganiseerd, zijn te vinden op de website van Vrouwen van Nu.
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Info bij de commissie reizen 
Noord-Holland via  
06-34844511. Opgave via het 
inschrijfformulier op de site, 
sturen naar  
comreizen.nh@gmail.com.

Maak kennis met het echte 
Kreta (Overijssel)
12 t/m 19 april 2019
Geniet van de ongerepte 
natuur met een bonte 
pracht aan wilde bloemen, 
bekijk de adembenemende 
panoramische uitzichten 
over een azuurblauwe 
zee. Je maakt kennis met 
de lokale bevolking, die 
bekendstaat om haar 
gastvrijheid en nog steeds 

MAART

LAW Groot-Frieslandpad 
van Haulerwijk naar Leer 
(Groningen)
Vanaf 2 maart
Friesland bestond ooit uit 
zeven zeelanden. Dat gegeven 
inspireerde routemakers 
tot het uitstippelen van het 
Groot-Frieslandpad: van de 
Noordzeekust tot over de 
Duitse grens. De 362 kilometer 
lange route loopt van Bergen 
aan Zee naar Leer door een 
weids landschap met statige 
boerderijen, langgerekte 
dorpen en slingerende dijken. 
We lopen in acht etappes het 
laatste deel van het Groot-
Frieslandpad, van Haulerwijk 
naar Leer. We starten 2 maart 
in Haulerwijk en de laatste 
wandeling is op 5 oktober.
Uiterste inschrijfdatum  
1 februari 2019
Prijs € 80. Je betaalt voor het 
hele seizoen en het bedrag is 
inclusief buskosten.
Info via Ria Hettinga, 
ukhettinga@kpnmail.nl of 
050-3021621.

Stedentrip naar Valencia 
(Groningen)
27 t/m 30 maart 2019
Ook zin in een stedentrip 
naar Valencia? Tijdens deze 
vierdaagse reis, uitgevoerd 
door Dalstra reizen, zie je alle 
hoogtepunten van Valencia en 
gaan we we samen naar het 

natuurgebied Albufeira.
Uiterste inschrijfdatum  
1 januari 2019
Prijs € 790 op basis 
van halfpension, 
minimaal 21 deelnemers, 
tweepersoonskamers en 
inclusief alle excursies 
Info via Ria Hettinga, 
ukhettinga@kpnmail.nl of 
050-3021621.

APRIL

Vurig Madrid  
(Noord-Holland)
2 t/m 6 april 2019
Madrid: een stad met een rijke 
geschiedenis, indrukwekkende 
architectuur, sfeervolle 

straten en levendige pleinen. 
De combinatie met de 
historische Unesco-stad 
Toledo maakt deze reis uniek. 
In Madrid maken we een 
stadstour en een uitgebreide 
stadswandeling. In Toledo 
bezoeken we de mooie 
kathedraal. De koninklijke 
abdij van El Escorial en de 
basiliek van de Vallei der 
Gevallenen staan ook op 
het programma. Kortom 
een prachtige reis vol met 
contrasten!
Prijs € 850 op basis van 
halfpension, toeslag 
eenpersoonskamer € 159, 
toeslag 20 kg ruimbagage  
€ 50

18 

reizen 2019
Alle reizen zijn op basis van tweepersoonskamers, tenzij anders vermeld.  

De prijzen zijn per persoon, tenzij anders aangegeven.

Zorg ervoor dat je cultureel erfgoed niet 
verloren gaat”, zegt Reineke. “We leven 
in een wereld van snelle beeldcultuur, 

maar het is belangrijk om het verhaal van je 
familie te blijven vertellen.” In haar zoektocht 
naar de herkomst van haar voornaam 
ontdekte de Zeeuwse de geschiedenis van 
haar familie. 
Vooropgesteld: ze wilde geen stamboom 
maken van haar familie. Ze is geen genealoog, 

zegt Reineke. “Nee, ik was 
enkel op zoek naar waar mijn 
voornaam vandaan komt. Het 
zit in een mens om te willen 
weten welke oorsprong je hebt. 
Hoe werkt de geschiedenis 
van mijn voorouders door in 
mijn bestaan? Ik heb nooit de 
tijd genomen om mijn ouders 

vragen te stellen, omdat ik het te druk had 
met mijn gezin, mijn werk. Dan moet je 
verder zoeken bij anderen.”

Een eeuw eerder
Reineke zocht in allerlei archieven en zette 
haar familie neer in de eigen tijd. Het verhaal 
begint in 1851. Niet toevallig, want de eerste 
Reina uit het boek De Melksalon werd geboren 
in dat jaar, precies een eeuw voor Reineke’s 
eigen geboorte. “Ik was verbaasd over de 
mooie verhalen die ik ontdekte. Zoals over 
mijn overgrootmoeder Jannetje Pieterse, 
die in 1890 helemaal van Ellewoutsdijk naar 
Amsterdam reisde om daar als dienstmeisje 
te gaan werken. Hoe maakte zij die treinreis 
toen in vergelijking met hoe ik nu zelf 
die afstand overbrug? Onvoorstelbaar. 

Amsterdam Centraal Station was net klaar. 
Ik had van mijn moeder en oma ook al wel 
een vaag familieverhaal gehoord over een 
ongeval met een koets. Ik heb dat helemaal 
uitgeplozen en ik vond uiteindelijk een 
krantenartikel uit 1884 waarin dat ongeluk 
wordt beschreven. Daar ontstond mijn 
verhaal.”

Lezingen
“Het schrijven van dit boek heeft me veel 
gebracht. Inzicht in mezelf, leuke contacten 
en het proces van het zelf uit durven geven 
van een boek. We leven vooruit, maar je 
kunt jezelf beter begrijpen als je weet waar 
je vandaan komt. Met mijn lezingen wil ik zo 
veel mogelijk mensen bereiken om duidelijk te 
maken: blijf je verhalen vertellen.” ¶

‘je kunt jezelf 

beter begrijpen  

als je weet waar 

je vandaan komt’

van voornaam tot 
familiegeschiedenis

Tekst: Desi Dingemans

Reineke van Wouwe schreef het boek De Melksalon,  

en geeft nu onder andere lezingen bij de afdelingen van 

Vrouwen van Nu.

“

Vurig Madrid
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Info en opgave via 
ingemohlman@gmail.com of 
06-24906670.

Tweedaagse tuinenreis 
(Gelderland)
19 en 20 juni 2019
Ga met ons mee, of je wel 
of geen lid bent van de 
tuinclub, of je nu wel of niet 
in Gelderland woont. Gezellig 
een paar dagen ertussenuit 
om mooie tuinen te kijken?
Wij noemen deze tuinreis 
het ‘rondje Eindhoven’. 
Rijdend in een comfortabele 
touringcar bezoeken we 
diverse gevarieerde tuinen 
van gepassioneerde eigenaren 
die er geweldig over kunnen 
vertellen. Natuurlijk bezoeken 
we ook een kwekerij waar 
je net die stekjes kunt kopen 
die in je tuin ontbreken. 
We overnachten in het 
bourgondische Brabant. Prijs 
is nog niet bekend, maar is 
altijd op basis van volpension, 
inclusief entree tuinen, koffie/
thee. 
Info en opgave voor 15 maart 
bij Lucia Schutte, 0545-481392 
of oevershorst2@kpnplanet.nl.

Schotland: the Highlands 
and the Lowlands (Fryslân)
21 t/m 28 juni 2019
Ontdek de overweldigende 
natuur en het mystieke spel 
van wolken, water en bergen 
die Schotland, jaar in jaar 
uit, in de mooiste kleuren 
hullen. Een rondreis waarin 
je kennismaakt met de 
kenmerken van dit land: de 
clans, whisky, doedelzakken, 
de vele kastelen en plaatselijke 
legendes zoals het Monster 
van Loch Ness. Van the 
Lowlands tot the Highlands. 
Maar ook het stedenschoon 
van Edinburgh en Glasgow. 
De overtocht is via IJmuiden 

Sneek, waar onze bagage 
al naartoe is gebracht. De 
dagen erna maken we 
leuke rondritten van ca. 40 
kilometer. De laatste dag 
fietsen we via Workum 
naar Makkum voor onze 
afscheidslunch. Hierna brengt 
de bus ons weer terug naar 
Noord-Holland.
Prijs€ 375 op basis van 
halfpension, toeslag 
eenpersoonskamer € 75  
(5 eenpersoonskamers per reis 
beschikbaar)
Info bij de commissie reizen 
Noord-Holland via  
06-42242265. Opgave via het 
inschrijfformulier op de site, 
sturen naar  
comreizen.nh@gmail.com.

Grensoverschrijdende 
fietsweek De Lutte 
(Drenthe)
17 t/m 21 juni 2019
Vanuit Hotel ’t Kruisselt in De 
Lutte nemen we je mee voor 
een prachtige fietsweek. 
Het hotel wordt omringd 
door de veelzijdige natuur 
van Twente, 2,5 kilometer van 
Oldenzaal.
Het hotel is ook per trein 
te bereiken vanaf station 
Oldenzaal. Op de fiets 
verkennen we Twente en 
de nabijgelegen Duitse 
grensstreek, waar een 
bezoek aan het landgoed 
Singraven en het kasteel 
van Bad Bentheim tot de 
mogelijkheden behoren. Ook 
bezoeken we het pittoreske 
Ootmarsum. De fietsreis is 
volpension.
Uiterste inschrijfdatum  
1 mei 2019
Prijs € 370 (prijswijzigingen 
voorbehouden), toeslag 
eenpersoonskamer € 27,50 per 
nacht. Fietshuur gratis, e-bike 
€ 87,50.

JUNI

Dagtocht naar Den Haag 
(Groningen)
11 juni 2019
Altijd al eens de Eerste en 
Tweede Kamer willen zien? Je 
hebt nu de kans. We gaan met 
de bus naar Den Haag. Hier 
krijgen we een rondleiding 
door de Eerste en Tweede 
Kamer. Voordat we teruggaan 
naar het Noorden, heb je nog 
tijd om Den Haag op eigen 
houtje te verkennen. Op 
de terugweg dineren we in 
Emmeloord. 
Uiterste inschrijfdatum  
30 maart 2019
Prijs € 70. Dit bedrag is 
inclusief lunch, rondleiding en 
diner. 
Info en opgave via  
Ria Hettinga,  
ukhettinga@kpnmail.nl of 
050-3021621.

Fietsreis vanuit Sneek 
(Noord-Holland)
11 t/m 15 juni en 15 t/m 19 
juni
Op veler verzoek fietsen 
we dit jaar in Friesland. 
Via de opstapplaatsen 
Zaandam, Akersloot en 
Wieringerwerf brengt de bus 
met fietsaanhanger ons naar 
Zürich. Hiervandaan fietsen 
we naar Hotel Amicitia in 

wandelgebied bij uitstek. Het 
noordelijk deel is kaal en ruig. 
Ga je meer naar het zuiden, 
dan wordt het gebied wat 
groener. 
Uiterste inschrijfdatum  
1 januari 2019
Prijs € 1299 op basis van 
halfpension en 20 deelnemers, 
inclusief lunches op 
wandeldagen 
Info bij Ria Smaal via 
jbsmaal@gmail.com of  
0597-851914.

Albanië en Macedonië in 
één reis (Gelderland)
26 mei t/m 5 juni 2019 
Tijdens deze bijzondere reis 
bekijken en ervaren we én 
het cultuurhistorische deel 
én het natuurschoon van 
beide landen. We bezoeken 
in ieder geval een burcht, 
musea en een archeologische 
vindplaats. Ook bekijken we 
een grotkerkje, de machtige 
citadel van Kruja en natuurlijk 
het meer van Ohrid. 
Uiterste inschrijfdatum  
1 februari 2019
Prijs € 1635 op basis van 
halfpension en minimaal 
25 deelnemers, toeslag 
eenpersoonskamer € 210 
Info en opgave via Bertha 
Reuvekamp, 06-22134325/
berthareuvekamp@concepts.nl.

Tuin- en cultuurreis Malta 
(Fryslân)
12 t/m 18 mei 2019 
Malta is een juweel van de 
Middellandse Zee. Het eiland 
heeft een rijke geschiedenis, 
een prachtige kustlijn en een 
heerlijk klimaat. Ontdek nu 
zelf de verborgen schatten 
van het eiland en haar 
schilderachtige hoofdstad 
Valletta. Ter verkenning van 
het eiland maken we per 
boot een ‘Drie Steden’-tour. 
De tuinen die we bezoeken, 
zijn onder meer de Argotti 
Botanische Tuinen en de 
Upper Barakka Gardens in 
de hoofdstad. Ook brengen 
we een bezoek aan Palazzo 
Parisio, het privéhuis van 
barones De Tabria met haar 
bloemrijke barokke tuin. Een 
bezoek aan Malta is niet 
compleet zonder een bezoek 
aan het kleinere zustereiland 
Gozo. 
Uiterste inschrijfdatum  
1 februari 2019
Prijs € 1098 inclusief 
halfpension, vier lunches, 
fooien en excursies, toeslag 
eenpersoonskamer € 124
Info en opgave bij Siepie 
van der Leij, 0517-233460 of 
siepie@daamvanderleij.nl.

Wandelen in Portugal 
(Groningen)
14 t/m 20 mei 2019 
Je wandelt door één van de 
mooiste en nog onontdekte 
gebieden van Portugal. Een 

Info en opgave bij Addy 
Vente, 0186-610282 of 
a.vente2@chello.nl.

De Baltische Staten, 
Estland, Letland en 
Litouwen (Drenthe)
11 t/m 21 mei 2019
Drie verschillende landen 
met een eigen cultuur, taal 
en landschappen, maar door 
de geschiedenis met elkaar 
verbonden. We vinden er 
allerlei stijlen, stoere vestingen 
en kastelen, mooie paleizen 
en natuur, imponerende 
kerken en kathedralen. En 
bovenal een vriendelijke 
bevolking met oude tradities 
en cultuur, maar ook steeds 
meer westerse invloeden. 
We beginnen deze reis 
in Litouwen, en dan door 
naar Letland. Tijdens de 
bustocht rijden we ook door 
het Gauja Nationale Park. 
Als laatste bezoeken we 
de hoofdstad van Estland, 
Tallinn. De hele reis gaat er 
een Nederlandssprekende gids 
met ons mee.
Uiterste inschrijfdatum  
23 december 2018
Prijs € 1450 op basis van 
halfpension en drie lunches, 
toeslag eenpersoonskamer  
€ 200
Info en opgave bij Hillie 
Westerhof,  
hilliewesterhof@hotmail.com 
of 06-29368007.

Piazza Armerina en Siracusa 
op het programma. 
Prijs € 1325 op basis van 
halfpension, toeslag 
eenpersoonskamer € 125. 
Inclusief alle excursies met 
entrees.
Info bij de commissie reizen 
Noord-Holland via  
06-28931537. Opgave via het 
inschrijfformulier op de site, 
sturen naar  
comreizen.nh@gmail.com.

Verrassende cultuur, 
natuur en historie van 
Cyprus (Zuid-Holland)
7 t/m 14 mei 2019
Cyprus wordt ook wel de 
parel van de Middellandse zee 
genoemd. Het eiland ligt op 
het kruispunt van Europa, Azië 
en Afrika en heeft 10.000 jaar 
geschiedenis en beschaving. 
Heel veel van de prachtige 
bewaarde kloosters en kerken 
staan op de werelderfgoedlijst 
van Unesco. Daarnaast is het 
een heel gastvrij eiland, met 
stranden die tot de mooiste 
van de wereld gerekend 
worden, en heeft het een 
wonderschone bergnatuur 
met unieke planten en dieren.
Uiterste inschrijfdatum  
13 januari 2019
Prijs € 1295 op basis van 
halfpension en drie lunches. 
Inclusief Nederlandssprekende 
gids, excursies, reünie en 
vlucht met Transavia.

vasthoudt aan oude tradities 
en gebruiken. We verblijven 
in een driesterrenhotel vlak 
bij het strand. Bezoekjes 
aan een zigeunermarkt, 
een olijvenfarm en een 
traditioneel bergdorp staan 
op het programma, evenals 
de hoofdstad Heraklion. 
Ook gaan we met de boot 
naar het eiland Spinalonga. 
Dit is een oude Venetiaanse 
vesting, gebouwd als 
verdedigingswerk tegen de 
piraten en tegenwoordig 
bekend als voormalige 
leprakolonie. Kortom een reis 
met een heel afwisselend 
programma, dat mag je niet 
missen! 
Uiterste inschrijfdatum  
31 december 2018
Prijs € 1245 op basis van 
halfpension, toeslag 
eenpersoonskamer € 89 
(beperkt beschikbaar)
Info en opgave bij Wilma 
Hoentjen, 0548-610719/ 
06-48754935 of  
e.hoentjen@xs4all.nl.

MEI

Kleurrijk Sicilië en Eolische 
Eilanden (Noord-Holland)
6 t/m 14 mei 2019
Sicilië in de Middellandse 
Zee heeft het verleden, 
de bezienswaardigheden 
én de landschappen 
van een héél continent. 
Tijdens deze rondreis zien 
we vele hoogtepunten 
en varen we naar de 
Eolische Eilanden Lipari en 
Vulcano. We bezoeken de 
Etna en wandelen in het 
‘maanlandschap’ rondom 
de krater. Verder staan de 
bijzondere Alcantarakloof, 
Griekse tempel van Segesta, 
hoofdstad Palermo en de 
plaatsen Monreale, Cefalù, 

Cyprus

Albanië

Malta
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naar Newcastle met DFDS 
Seaways. Dinerbuffet, 
overnachting en ontbijtbuffet 
aan boord.
Uiterste inschrijfdatum  
1 februari 2019
Prijs € 1089 op basis van 
halfpension, zes lunches, 
fooien en excursies. Toeslag 
eenpersoonskamer/-hut  
€ 198.
Info en opgave bij Siepie 
van der Leij, 0517-233460 of 
siepie@daamvanderleij.nl.

Fietsreis door Friesland 
met een ‘Elfstedentocht-
tintje’ (Zuid-Holland)
24 juni t/m 29 juni 2019
Nederland is zóóóó mooi. 
Dat gaan we dit jaar weer 
ontdekken. Wij gaan op eigen 
gelegenheid naar Friesland 
of nemen de fietstaxi van 
Fitál. (Opstappen vanuit 
diverse plaatsen in Zuid-
Holland. Kosten € 125 retour 
(minimale deelname 4 
personen).) Wij logeren in 
Hotel Amicitia, gelegen op 
circa 1 kilometer van het 
stadscentrum van Sneek. 
We fietsen naar de mooiste 
plaatsen met herinneringen 
aan de Elfstedentochten. We 
worden met een bus met 
fietstrailer naar Stavoren en 
Ossenzijl gebracht, om daarna 
via knooppuntenroutes terug 
te fietsen. 

Uiterste inschrijfdatum  
1 februari 2019
Prijs € 550 op basis van 
tweepersoonskamer 
en halfpension. Toeslag 
eenpersoonskamer €185. 
Info en opgave bij Rini van 
der Wel, 06-10107918 of 
cjvdwel@icloud.com

Tuinenreis in Sussex – 
Zuid-Engeland (Overijssel)
24 juni t/m 1 juli 2019
Met de bus gaan we naar 
Calais voor de overtocht 
naar Dover. We logeren 
deze week in het Flackley 
Ash-hotel in Peasmarsh. 
Vanuit dit hotel reizen we 
door het graafschap Sussex. 
Een streek met historische 
bezienswaardigheden, 
landschappelijk schoon en 

prachtige tuinen. Ook worden 
de plaatsen Brighton, het 
historische stadje Battle en 
de stad van schrijfster Jane 
Austen Tonbridge aangedaan. 
Bovendien maken we een 
tocht met een historische 
trein en een boottocht door 
de haven van Eastbourne. 
De spectaculaire kustlijn, de 
glooiende landschappen en 
het kleurrijke verleden vormen 
het bijzondere decor van deze 
reis.
Uiterste inschrijfdatum  
31 januari 2019
Prijs € 1175 op basis van 
halfpension, toeslag 
eenpersoonskamer € 89
Info en opgave via Brigitte 
van Laar, 0523-232866 of  
06-11297857/ 
secretaris.crvvnov@gmail.com.

De Harz: ongerepte natuur, 
vakwerkhuizen en meer 
(Gelderland) 
30 juni t/m 5 juli 2019 
Wat gaan we zien? De Volks-
wagenfabriek in Wolfburg en 
de rozenstad Sangerhausen. 
Ook bezoeken we Stolberg 
en Unesco-stadje Quedlin-
burg. Per stoomtrein over de 
Brockenbahn en we maken 
een rondvaart over het 
stuwmeer Okersee. Ons hotel 
staat in Goslar, een prachtig 
stadje met een gotisch 

raadhuis en gildehuizen. 
Uiterste inschrijfdatum  
1 februari 2019
Prijs € 760 op basis van 
halfpension bij minimaal 
25 deelnemers, toeslag 
eenpersoonskamer € 100 
Info en opgave via Jannie 
Nijland 0314-382406/ 
06-23162384 of 
jannieflikkema@live.nl.

JULI

Vijf dagen fietsen rondom 
Nijmegen (Groningen)
1 t/m 5 juli 2019
We fietsen door de historische 
stad en omgeving van 
Nijmegen. Dit landschap 
bestaat uit slingerende dijken 
en glooiende stuwwallen 
met bossen, weilanden en 
schrale blauwgraslanden 
op de uiterwaarden van de 
Maas en de Waal. We logeren 
deze dagen in Hotel Karel in 
het historisch centrum van 
Nijmegen. 
Uiterste inschrijfdatum  
30 maart 2019
Prijs € 525 op basis 
van halfpension en een 
tweepersoonskamer bij 
minimaal 21 deelnemers 
Info via Eef Wiegman, 
veenwieg@gmail.com of  
06-36318633.

Fietsreis langs rivier 
de Werra in Duitsland 
(Fryslân)
5 t/m 12 juli 2019
In het Thüringerwoud fietsen 
we langs de rivier de Werra. 
We passeren wisselende 
landschappen, mooie 
burchten en schilderachtige 
stadjes met vakwerkhuizen. 
Er zijn enkele fietsdagen 
en op andere dagen is er 
een combinatie gemaakt 
van een dagdeel fietsen en 
daarna ruimte om mooie 
steden te bezoeken met 
hun bezienswaardigheden. 
Naar Meiningen, de 
geboortestad van Bach. 
Coburg met internationale 
kunstverzamelingen, de 
stad waar Johan Strauss 
stadsburger werd. In 
Immelhorn vinden we 
steenzout. Optioneel is het 
bezoeken van kasteel de 
Wartburg, waar Maarten 
Luther de Bijbelvertaling 
schreef. We passeren een 
wachttoren en een stukje van 
de muur uit de Koude Oorlog. 
Optioneel is ook het bezoeken 
van het herinneringscentrum 
van Kamp Buchenwald, maar 
je mag ook de route op de 
fiets vervolgen.
Uiterste inschrijfdatum  
1 maart 2019
Prijs € 950 op basis 
van halfpension, zes 
lunchpakketten en twee 
lunches en fooien, toeslag 
eenpersoonskamer € 115
Info en opgave via Fokje 
Boersma, 06-22819920 of 
fokjeboersma1@gmail.com.

AUGUSTUS

Fietsen over Luthers 
wegen (Noord-Holland)
5 t/m 11 augustus 2019
Fietsend langs de Elbe en 
door natuurpark Dübener 
Heide maken we kennis met 
de geschiedenis van Maarten 
Luther en de reformatie. 
We fietsen naar Torgau, 
Lutherstadt-Wittenberg en de 
wijnbergen van Jessen. Daarbij 
steken we enkele keren de 
Elbe over met een pont. Ook 
krijgen we een rondleiding 
door de St. Marienkerk en 
slot Hartenfels. Kortom, 
een veelzijdige, actieve reis. 
We verblijven in Parkhotel 
Pretzsch. De routes zijn ca. 35 
kilometer.
Prijs € 625 op basis van 
halfpension, toeslag 
eenpersoonskamer € 79. 
Minimumaantal deelnemers: 
25.
Info bij de commissie reizen 
Noord-Holland via  
06-55864370. Opgave via het 
inschrijfformulier op de site, 
sturen naar  
comreizen.nh@gmail.com.

Fietsen door het 
Loiregebied met zijn mooie 
kastelen, tuinen en stadjes 
(Gelderland)
25 augustus t/m  
1 september 2019 
Tijdens onze reis brengen wij 
een bezoek aan een mooie 

tuin en een kasteel. Ook 
komen we door historische 
en gezellige stadjes zoals 
Blois, Amboise en Saumur. 
In Cormery gaan we de 
beroemde macarons proeven. 
Ons hotel staat in Tours, een 
prachtige stad 
met mooie, historische 
gebouwen. 
Uiterste inschrijfdatum  
1 februari 2019
Prijs € 1150 op basis van 
halfpension bij minimaal 25 
deelnemers. Inclusief e-bike. 
Toeslag eenpersoonskamer 
€ 210. 
Info en opgave via Willy 
Nijhof, 06-33848077 of 
nijhofwilly@gmail.com.

SEPTEMBER

Najaarsreis Millingen aan 
de Rijn (Noord-Holland)
2 t/m 6 september 2019
Dit jaar is de bestemming 
van de najaarsreis Milingen 
aan de Rijn. We verblijven in 
Hotel Millings Centrum. Van 
hieruit maken we per bus 
uitstapjes naar een tingieterij, 
de Breierij, de Ooijpolder 
en de Betuwe, Kleve en een 
wijngaard. Ook maken we 
een boottocht over de Linge. 
Op de laatste dag bezoeken 
we Nationaal Park De Hoge 
Veluwe met een rondleiding 
door Jachthuis Sint Hubertus. 
Na het afscheidsdiner keren 
we huiswaarts.

Prijs € 495 op basis 
van volpension, toeslag 
eenpersoonskamer € 45 
Info bij de commissie reizen 
Noord-Holland via  
06-12296497. Opgave via het 
inschrijfformulier op de site, 
sturen naar  
comreizen.nh@gmail.com.

Vlieg-/busreis naar 
Portugal (Drenthe)
8 t/m 18 september 2019 
We nemen je mee op reis 
langs de zeven wonderen van 
Portugal, gecombineerd met 
het schitterende binnenland. 
We beginnen in Porto en 
eindigen in Lissabon. Laat 
je verrassen door steden 
als Braga (het Rome van 
Portugal), bedevaartsoord 
Fatima en andere steden. 
Proef port in Porto en wandel 
door schilderachtige straten. 
Verder maken we ook mooie 
natuurtochten (naar onder 
meer de Serra de Estrela).
Uiterste inschrijfdatum  
1 januari 2019
Prijs € 1425 op basis van 
halfpension en 25 deelnemers, 
toeslag eenpersoonskamer  
€ 220.
Prijs- en programma-
wijzigingen voorbehouden.
Info en opgave via Henny 
Mensink,  
hennymensink@hetnet.nl of 
06-11372294. 

De Baltische Staten 
(Overijssel)
12 t/m 22 september 2019
In de noordoosthoek van 
Europa liggen de drie 
Baltische Staten: Estland, 
Letland en Litouwen. Met 
elkaar verbonden door de 
geschiedenis, maar toch 
ieder met een eigen cultuur, 
landschap en taal. Tradities en 
moderniteit gaan er hand in 
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Geef uw testament een missieGeef uw testament een missie

Mensen met een Missie is er voor mensen die 
dagelijks te maken hebben met onrecht en discriminatie. 

Wij investeren in mensen. Zodat zij voor zichzelf en 
hun gemeenschap kunnen opkomen 

en hun leven kunnen verbeteren.en hun leven kunnen verbeteren.en hun leven kunnen verbeteren.

juliemingeli@mensenmeteenmissie.nl
mensenmeteenmissie.nl/testament

Julie Mingeli 06 - 57 78 29 64

Steun deze mensen, ook 
als u er niet meer bent!

Mensen met een Missie in uw testament
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24 – reizen

wereldberoemde museum Galleria 
degli Uffizi ontbreekt niet in het 
programma. 
Uiterste inschrijfdatum 1 februari 
2019
Prijs € 1425 op basis van halfpension 
en 25 deelnemers, toeslag 
eenpersoonskamer € 200 
Info en opgave via Nel van der 
Meulen, 06-83996015 of  
nel.vandermeulen60@gmail.com.

OKTOBER

Wandelreis Drenthe pad 3 vanuit 
Odoorn (Noord-Holland)
6 t/m 10 oktober 2019
In 2019 pakken we de draad van 
het Drenthepad weer op. In 2017 
zijn we in Exloo geëindigd, dus 
hier starten we. Er is keuze tussen 

een korte (10-12 kilometer) 
of langere (16-18 kilometer) 
variant van het traject. En we 
worden dagelijks door een 
touringcar weggebracht en 
weer opgehaald. Ook is het 
vervoer van Akersloot naar 
Odoorn inbegrepen. Ons hotel 
Oringer Marke verzorgt een 
leuk avondprogramma.
Prijs € 395 op basis 
van volpension en 25 
deelnemers, inclusief vervoer 
vanuit Akersloot. Toeslag 
eenpersoonskamer € 60. 
Info bij de commissie reizen 
Noord-Holland via  
06-55864370. Opgave via het 
inschrijfformulier op de site, 
sturen naar  
comreizen.nh@gmail.com.

hand. We gaan onder meer een dag naar de Sahara van 
de Baltische Staten in Litouwen, naar het nationale park 
Koerse Schoorwal. Dit schiereiland, slechts 4 kilometer 
breed, kent talloze wandelende zandduinen, maar ook 
donkere dennenbossen en goudgele stranden. Al deze 
contrasten zorgen voor een fascinerende drielandenreis.
Uiterste inschrijfdatum 15 januari 2019
Prijs € 1460 op basis van halfpension, toeslag 
eenpersoonskamer € 210
Info en opgave via Lia Kuiper, 0524-561790/ 
06-50464747 of lkuiper@kuipers-bmh.nl.

Rondreis Noord-Griekenland (Zuid-Holland)
21 september t/m 2 oktober 2019
Onze reis begint in de eeuwenoude stad Thessaloniki 
met zijn archeologische hoogtepunten. We reizen 
verder door nog vrij onbekende, adembenemend 
mooie gebieden, zoals het Meteora-gebergte met zijn 
bizarre rotsformaties, Kerkinimeer met zijn buffels en 
pelikanen, Kastoriameer met zijn post-byzantijnse 
erfgoed en Chalkidiki. In een uniek natuurgebied gaan 
we op zoek naar sporen van wolven en beren en tijdens 
een cruise luisteren we naar de rijke geschiedenis van 
de berg Athos. 
Uiterste inschrijfdatum 1 maart 2019
Prijs € 1595 op basis van een tweepersoonskamer, 
toeslag eenpersoonskamer € 240
Info en opgave via Riet van der Werff, 06-40019872  
of rietvanderwerff16@gmail.com.

Vlieg-/rondreis Puglia (Groningen)
25 september t/m 5 oktober 2019
Ga je met ons mee naar Puglia, de hak van Italië? In 
Puglia vind je barokke stadscentra, middeleeuwse 
vestingsteden en pittoreske plaatsjes. Het centrum 
van Alborobello mag je zeker niet missen. Het stadje 
staat op de werelderfgoedlijst van Unesco, dankzij de 
grote hoeveelheid traditionele ronde huisjes van steen 
met iconische puntdakjes. Natuurlijk bezoeken we ook 
Barokstad Lecce, diep in de hak van de laars. 
Uiterste inschrijfdatum 31 januari 2019
Prijs € 1179 op basis van halfpension en 17 deelnemers 
en een lunch op dag 5 en 8 
Info en opgave via Eef Wiegman, veenwieg@gmail.com 
of 06-36318633.

Geniet van het pure leven in Toscane (Gelderland)
28 september t/m 5 oktober 2019 
Florence, Pisa, Lucca, Arezzo, Siena, San Gimignano 
zijn de steden die we bezoeken op deze cultuur- en 
natuurreis. Onderweg genieten we van het prachtige 
Toscaanse landschap in de herfst. Florence, de bakermat 
van de renaissance, bezoeken we op twee dagen. Het 
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