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Terugblik
Donderdagavond 12 september hadden wij de eer om Vronie Konijn
te mogen ontvangen in de Ridder. Onze eerste avond na de
zomerstop waarop iedereen vol verhalen over de zomer zat.
Gelukkig was er veel belangstelling en konden de dames elkaar
genoeg te vertellen.
Vronie sprak deze avond vol passie over haar pelgrimstocht van
bijna vier maanden, in 2013, naar Santiago de Compostella in het
noorden van Spanje. Een lange tocht (2900 km) vanuit Bobeldijk
waar zij als Vronie van start ging, in Frankrijk Veronique werd en in Spanje eindigde als Veronica.
Het afscheid van al haar dierbaren in Bobeldijk viel haar zwaar, vooral het afscheid van haar
hoogbejaarde moeder. Maar het gaf haar ook de moed en lef om aan deze zware tocht te beginnen.
Haar eerste stempel op haar credencial /pelgrimspaspoort kreeg zij in het gemeentehuis van
Koggenland van voormalig burgemeester Leonie Sipkes.
In haar rugzak had zij een steen van het graf van haar oom Kees Spil die in Uganda als pater
werkte en daar in 1988 was vermoord. Deze steen zou een plekje krijgen bij het Cruz de Ferro
waar zij onderweg langs kwam en waar veel pelgrims een steen achterlaten.
Vronie vertelde totaal geen richtingsgevoel te hebben en menig keer te zijn verdwaald. Onderweg
schreef zij iedere dag haar belevenissen op, over haar grote blaren en pijnlijke voeten die zij in de
Amstel in Amsterdam al moest laten afkoelen.
Onderweg sliep zij in Pelgrimslokalen, vaak samen met andere pelgrims. Verschillende leden van
haar familie hebben een stukje met haar meegelopen, dat was voor haar heel bijzonder en dat gaf
haar weer kracht om verder te gaan. Ze bouwde onderweg mooie vriendschappen op en genoot
vooral van al het moois dat de natuur te bieden heeft. Al haar verhalen heeft zij na thuiskomst
opgeschreven en verwerkt in een mooi boek dat in 2017 is uitgekomen. De eerste stukken kon ze
haar trotse moeder nog voorlezen voor haar boek uitkwam.
Iedereen was zeer geëmotioneerd door de prachtige verhalen en mooie beelden en muziek die
Vronie ons liet zien en horen. Daarvoor onze dank. Waltraud van der Woude.

Onze eerstvolgende avond is
donderdag 10 oktober:
Voor ons treden dan op de vier gezusters “Zus en Zo”. Zij gaan ons vermaken met liedjes en
sketsjes. De zussen besteden de helft van hun gage aan een goed doel in Afrika, waar ze een
persoonlijke relatie mee hebben en zullen die avond ook nog even met de pet rondgaan. Vergeet u
dus niet uw portemonnee mee te nemen.
Maarvoor we naar hen gaan luisteren zetten we acht jubilarissen in het zonnetje. Ja, u leest het
goed! 8 jubilarissen. Vrouwen die al een respectabel aantal jaren lid zijn van de Vrouwen van Nu.
Deze keer vanaf 30 jaar tot 55 jaar. We hopen dat u deze avond, behalve voor “Zus en Zo”, ook
voor deze jubilarissen zult komen. Het bestuur rekent op u!

Mededelingen
UITNODIGING
Aan: Afdelingsbesturen en alle leden van de Provincie Noord-Holland. De Goorn, september 2019.
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de bijeenkomst, welke door het Bestuur van de Provincie
•
Noord- Holland wordt georganiseerd in het kader van de toekomst Vrouwen van Nu met onder
andere een centrale inning. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 23 oktober 2019 in Dorpshuis
De Brink, Dorpsweg 155, Obdam.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor ALLE leden van de Provincie Noord-Holland.
Aanmelden is noodzakelijk in verband met de beschikbare plaatsen.
Aanvang 13.30 uur, zaal open vanaf 13.00 uur.
Vrouwen van Nu is de laatste jaren voortdurend in beweging, een groot
verschil met het verleden. Driekwart van de bestaansjaren heeft Vrouwen van Nu kunnen draaien
op de met zorg opgestelde protocollen, een sterk houvast. Het laatste kwart volgen de
veranderingen zich in rap tempo op, de toen opgestelde beleidslijnen kunnen de veranderingen niet
meer bijbenen mede door de digitalisering en de moderne wijze waarop we in het leven staan. Dit
vraagt meer flexibiliteit in besturen en van ons, de leden.
Het hoort bij de tijd waarin we leven en onze vereniging wil graag mee in de flow die deze
•
tijd biedt. De leidraad is gebleven, die is goud waard; een vereniging zijn waar alle vrouwen zich
thuis kunnen voelen en waar iedere vrouw, samen met anderen, iets kan vinden waardoor ze actief
kan blijven. Daarnaast de verbondenheid met vrouwen in het algemeen, landelijk en wereldwijd.
Niet alle vrouwen leven in de vrijheid die wij kennen, voor die vrouwen kunnen wij een steun zijn.
Om hier met elkaar over te spreken organiseert het Provinciaal bestuur deze bijeenkomst
•
waar ieder lid welkom is. In verband met de beschikbare plaatsen is aanmelden wel noodzakelijk.
Angeline Beukema toe Water, penningmeester afdeling Twisk en Anneke Dercksen-Bobeldijk,
vicevoorzitter Provinciaal bestuur, zullen een aantal onderwerpen introduceren waar we met elkaar
onze gedachten over kunnen laten gaan.
•

Tot ziens op 23 oktober 2019. Wij stellen uw aanwezigheid op prijs.

•

Met vriendelijke groet,
het bestuur Vrouwen van Nu Noord-Holland Paula Reerink, secretaris,
Pieter de Grootstraat 12, 1648 KS, De Goorn, tel.: 06 404 71 000, e-mail:
pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com

Wist u dat . . . .
Onze vereniging 4-rittenkaarten uitgeeft?
Iedereen die eens wil komen kijken daar gebruik van kan maken?
De prijs voor 4 keer kijken maar 10 euro is? Tweevijftig per avond!
Dat 4 keer voor de zomer of vier keer na de zomer is?
Het bijwonen van de Kerstavond daar niet onder valt?
Er nieuwe privacyregels zijn opgesteld?
Die uitgebreid op de landelijke site kunnen worden bekeken?

Wanneer u onverhoopt uw lidmaatschap van de vereniging op zou willen zeggen, dit moet
gebeuren vóór 15 oktober?
Hieronder de inlogcodes voor de websites staan?
landelijke site:

Gebruikersnaam: lidlandelijk

Wachtwoord: lan9013

eigen website:

Gebruikersnaam: lidberkhoutbo

Wachtwoord: ber9988

Misschien leuk om te bezoeken:

De tentoonstelling: “Visserstruien” wordt verlengd tot 31 oktober.
Extra rondleidingen op:
Woe. 9 okt., Za. 19 okt., Woe. 23 okt., Woe. 30 okt.
Kosten: € 20,-, museumkaart: gratis.
masterclasses: za. 12 en 26 okt.
Kosten: € 50,-. Zelf meenemen: breipennen nr. 3 en wol daarvoor, een boek over visserstruien.
reserveren: winkel@hetklederdrachtmuseum.nl o.v.v. rondleiding + datum of masterclasses.

• Veel leesplezier en tot donderdag 10 oktober in de Ridder Sint Joris.
• Om 19.45 beginnen we met koffie schenken!
• We rekenen op u!

•

