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we hoeven niet oog in oog 

om elkaar te zien 

hand in hand om te verbinden 

afstand zit niet in het aantal meters 
we kunnen elkaar van veraf vinden 

 

 

Nog even en we gaan de maand december in, maar wel met een andere verwachting. 
Niets is meer hetzelfde dan vorige jaren, de feestdagen zullen anders ingevuld 

worden. Toch laten we ons niet tegen houden in het zoeken naar mogelijkheden om 

met elkaar in contact te blijven. Gelukkig komen we vaak nog bekenden tegen bij de 
supermarkt of als we aan de wandel zijn. Dan is er toch sprake van een ontmoeting en 

daarbij kan een gesprek ontstaan dat verkwikkend kan zijn. 

We hebben gelukkig verschillende avonden en middagen kunnen organiseren met een 

mooi programma. 
 

 

Programma: 
 

Dinsdag 1 december om 14.00 uur 

Bij het programma van Fred Suring over Herman van Veen kan je je nog opgeven.  
Dit is dé kans voor de leden die ’s avonds liever niet meer de deur uitgaan. 

We zijn benieuwd hoe het bevalt om ’s middags een bijeenkomst bij te wonen! 

 

 
Opgeven per mail t/m zondag 29 november 2020 bij:  

secretariaatvvnheiloo@gmail.com  
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Woensdag 16 december om 19.30 uur 

Deze lezing die door Fred Suring wordt gegeven brengt ons 
helemaal in de kerstsfeer! Dit majestueuze werk van Bach bestaat 

uit 6 cantates, die vroeger alle zes apart werden uitgevoerd tijdens 

de erediensten, als onderdeel van de gewone kerkdienst. 
Tegenwoordig worden deze cantates als een stuk oratorium 

uitgevoerd. Aan de hand van geluidsvoorbeelden en video’s maken we kennis met dit 

imposante werk. Ook hier weer volop symboliek en diepere betekenissen. 

 
Opgeven per mail t/m zondag 29 november 2020 bij: 

secretariaatvvnheiloo@gmail.com  

 
 

Donderdag 17 december om 15:00 uur 

Klaas Bakker gaat ons verassen met muziek en filmbeelden rond de kerst- en 
midwinterfeest. 

Al in prehistorische tijden werd rond de kortste dag van het jaar het  

midwinterfeest gevierd. Later kwam in onze streken het kerstfeest daarvoor in de 

plaats. Hoewel daarin nog veel elementen zijn terug te vinden van de oude  
zonnewendeviering. 

 

Dit is een programma met muziek en filmbeelden over de gebruiken rond beide 
feesten. 

De muziek bestaat uit werken van bekende en minder bekende componisten. 

O.a: 

 Franz Liszt: Provençaals kerstlied 
 Jean Sibelius: De fijnspar 

 Carl Nielsen: Dromen over ‘Stille Nacht’ 

 Béla Bartók: Roemeense Kerstliederen 
 Edvard Grieg: Bij de wieg en Herdersjongen 

 Manuel de Falla: Rituele vuurdans 

 
In de filmbeelden o.a. een glasblazer maakt kerstversiering, een schaapherder met 

kudde op de hei, zonsopkomst in een prehistorisch zonnewendeheiligdom, het maken 

en bespelen van een midwinterhoorn, het inrichten van een kerststal. 

Tussen de stukken door korte toelichtingen over de rituelen rond het midwinterfeest, 
over de relatie tussen beide feesten. 

 

Opgeven per mail t/m zondag 29 november 2020 bij: 
secretariaatvvnheiloo@gmail.com  

 

Als je een middag of avond wil bezoeken kan dat alleen via een reservering. 

Helaas komt het voor dat er dames zijn die dan niet op komen dagen, dat is 

heel spijtig voor diegenen die nog op de wachtlijst staan.                                                                                                        

Daarom een dringend verzoek: als je verhinderd ben om te komen mail dan 

naar:  secretariaatvvnheiloo@gmail.com 
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Verslag van een avond met Saskia van den Ouden 

 

Op 3 november bezocht ik de avond met de presentatie van Saskia, 
zij is een oud-triatlonatlete en paralympiër. Bovendien is zij dé 

verschilmaker van 2019. 

Het was voor mij een ware levensles, die gegeven werd door een 

moeder van 3 kinderen, maar die tevens topsport bedrijft. 
Ze heeft daar een aantal gouden en zilveren medailles gewonnen 

tijdens de Europese Kampioenschappen. Het sporten betekent voor 

haar gevoel van vrijheid. 
Nadat ze door een ziekte tweemaal een stuk van haar been moest verliezen ging ze 

verder als paralympiër. Als het leven tegen zit dan helpt de topsportmentaliteit haar 

daar doorheen. Ze stelt duidelijk doelen en streeft naar om beter en sneller te 
worden.  

Het is haar manier om alle tegenslagen te overwinnen. 

Dit met een lijf dat niet altijd meegewerkt heeft.  

Mij als toehoorder gaf haar verhaal veel energie en stof om over na te denken.  
Ik heb ervan genoten en het inspireerde mij om ook eens na te denken over mijn 

eigen manier van in het leven staan. 

Kortom een memorabele lezing waar er best meer van mogen komen. 
 

Afra Boukens 

 

Bericht van het coördinatieteam: 
 

Mieke Krop, een lid van ons coördinatieteam heeft aangegeven dat ze aanstaande 

februari niet meer herkiesbaar is. Ze heeft dan bijna 7 jaar deel uitgemaakt van het 
team.  

Gelukkig heeft ze aangegeven dat ze wel in de programmacommissie wilt blijven. 

Daar zijn we heel blij mee, want ze heeft creatieve ideeën en een groot netwerk waar 
wij als vereniging veel aan hebben. 

 

 

Grote successen bereik je nooit alleen 
 
 

 

We hebben nog steeds 3 telefoonnummers die u kunt bellen om eens even van 
gedachten te wisselen over de huidige situatie en de onzekerheid die dit met zich 

meebrengt: 

Map Blijleven heeft het telefoonnummer 072-5334893 

Bep de Haan haar telefoonnummer is 06-14468699                                      
en Ineke Bakker is bereikbaar op 06-42347831 

 
 

Kijk altijd voor het laatste nieuws en informatie op onze website: 

 

WWW.VROUWENVANNU.NL/HEILOO 

 

http://www.vrouwenvannu.nl/HEILOO

