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 ledenvvnheiloo@gmail.com  
 

 Vervoer: 
Bep van Vliet, M 06 80124824 

 

 

Beste vrouwen, 
 

Nabij 

we zijn niet bij elkaar, maar wel met elkaar 

we houden elkaar in gedachten vast 
de bekende wegen open gebroken zoekend naar een 

pad dat past…. 

 
De zomertijd is voorbij en het is veel vroeger donker. We richten 
onze blik meer naar binnen want buiten regent en waait het 

onstuimig. We zoeken een pad dat past in tijden met het 

coronavirus om ons heen. 

Wat kan wel en wat kan niet? Dat is de vraag. 
We gaan voorzichtig verder met het organiseren van de avonden 

in de Ter Coulsterzaal. Alles onder voorbehoud! 

 

 

Programma: 
16 november om 19.30 uur komt Evelien van Royen met een 

presentatie over de consequenties voor onze provincie van het 
veranderende klimaat. 

Evelien is een van de 3 vrouwelijke bestuursleden van het 

hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanuit Groen, 
Water en Land. Dit hoogheemraadschap is hét waterplatform in 

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en niet politiek 

gebonden. 
Elke dag werkt het hoogheemraadschap aan de bescherming 

van het land tegen het water, tegen wateroverlast en 

watertekort en zorgt het voor schoon en gezond 

oppervlaktewater. 
Ze bespreekt ook wat we zelf kunnen doen voor onze 

leefomgeving. 

Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Opgeven per mail 
bij: secretariaatvvnheiloo@gmail.com  
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1 december om 14.00 uur komt Fred Suring nog een keer met zijn programma over 

Herman van Veen. Er stonden nog mensen op de wachtlijst, maar ook anderen 

kunnen zich opgeven. Deze middag biedt ook een kans voor de mensen die ’s avonds 

liever thuis blijven. Opgeven per mail bij: secretariaatvvnheiloo@gmail.com 

Als je een 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 

Kerstbijeenkomst De kerstbijeenkomst kan niet doorgaan op de manier zoals we 

dat al georganiseerd hadden en het zang en showkoor Music-Train heeft afgezegd. 

Maar we zijn bezig om een aangepaste kerstbijeenkomst te regelen. Zodra duidelijk is 

hoe we dat wel kunnen vorm geven laten we dat jullie weten. 

Nieuwe leden: 
Even een aantal nieuwe leden voorstellen: 

Emmy Aaldijk, Betty Faas, Elisabeth Halewijn en Wil Schoenmakers. Van harte welkom 

dames we hopen jullie snel te ontmoeten. 

Verrassend nieuws                                                                                    
In januari 2020 heeft Olaf Mulder een pubquiz 

georganiseerd en gepresenteerd voor ons. De opbrengst 

via een vrijwillige bijdrage ging naar de 

Parkinsonvereniging. Antoinette Bontje heeft naar 
aanleiding van de pubquiz een donatie aangevraagd voor 

de Parkinsonvereniging bij de kringloopwinkel XopX. De 

aanvraag is gehonoreerd met € 500,-. Geweldig toch? 

Bericht van de Antoinette, Hinke en Ineke:                                              
De avonden die we organiseren zijn veel minder bevolkt. 

We zijn in totaal maar met 30 mensen. Dat houdt in dat we veel minder koffiedames 

nodig hebben. Het bestaande rooster voor koffie schenken geldt dus niet meer. Als de 

coronatijd achter ons ligt informeren we jullie hoe we weer verder gaan.  

Korte wandeling:                                                                                      
24 november starten we om 10 uur bij de Willibrorduskerk. We fietsen naar de 

Kattenberg en zetten daar onze fiets bij ’t hek. We gaan de zwarte route lopen,    

maar lopen eerst naar de koffie die geserveerd wordt in het huis van Hinke.      

Daarna lopen we achter Hinke en Gery aan en de tocht is ongeveer 10 km. 

Bericht van de landelijke vereniging:                                                       
De landelijke vereniging Vrouwen van Nu bestond 90 jaar op 14 oktober 2020. De 

viering daarvan wordt verschoven naar dinsdag 12 oktober 2021 in Theater Orpheus 

te Apeldoorn met een prachtig programma. Ter ere van dit jubileum ontvangen alle 
afdelingen € 90,-. Ook stelt de landelijk vereniging tot en met december een digitale 

culturele agenda op, bestaande uit films, digitale voorstellingen, documentaires en 

online theatervoorstellingen. Bekijk de digitale culturele najaarsagenda op het      

voor-ledendeel van de website www.vrouwenvannu.nl  
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Wist je dat de landelijke vereniging: 
-Voor leden gratis onlinevideobeltrainingen aanbiedt? 

-Dat je door je online aankopen de vereniging financieel kan steunen via sponsorkliks? 
(bij grote webwinkels zoals Bol.com en Mediamarkt en Zalando) 

-Dat je door Klant is Koning kaart van de Vomar onze vereniging kan steunen, voor 

 meer informatie zie het jaarboekje! 

 
 

 

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 
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