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                 Augustus 2021 

Beste vrouw van nu,  

Het busreisje met Pasteur, gepland op dinsdag 14 september gaat in principe door!                           

Nu maar hopen dat de besmettingscijfers laag blijven, dan kunnen we er gezellig een dagje op uit 

met elkaar.  In de bus is vooralsnog het dragen van een mondkapje verplicht; we wachten de 

persconferentie af. Men mag naast elkaar zitten in de bus.                                                                                     

We hopen (gaan ervan uit) dat u 2 vaccinaties gehad heeft. Als we dat allen hebben gehad,               

wordt de kans op besmetting wel erg klein.  

Programma van het uitstapje                                                    

8:15 uur:  vertrek vanaf Mozartlaan, bij Gall en Gall   

10:00 uur: Bezoek aan het Veluws Zandsculpturenfestijn in 

Garderen inclusief een kopje koffie met gebak.  

Tijdens deze editie van ’t Veluws Zandsculpturenfestijn ga je 

terug naar de tijd van de Tweede Wereldoorlog waarbij alles is aangekleed in de stijl van toen, van 

de muziek tot alle decoraties. Naast belangrijke veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals de 

‘Slag om Arnhem’ en ‘D-Day’, komen ook de bevrijding, het leven van Anne Frank, onze 

verzetshelden, de spotprenten, Radio Oranje en het Koningshuis volop aan bod.  

12.30 uur: Diner in Harskamp 

15-17 uur:  Bezoek aan het Borduurmuseum in Barneveld inclusief rondleiding en een kopje thee 

met cake voor vertrek.  

Het wordt ook wel schilderen met draad genoemd… borduren. Met evenveel zorg waarmee 

schilderijen worden gemaakt, worden garen en zijde geselecteerd, in de naald gestoken en creëren 

vaardige handen de mooiste werken. Maar liefst 1.500 verschillende borduurwerken sieren de 

wanden van het borduurmuseum. Kunt u zich voorstellen dat ‘De Nachtwacht’ van Meesterschilder 

Rembrandt nageborduurd is? Hij is in het museum te bewonderen.                                                                  
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Ook verschillende prenten van de kunstenaars zijn in geborduurde varianten te zien, onder andere 

Anton Pieck, Rembrandt en Vermeer. 

18:45 uur : terugkomst in Den Haag 

Kosten: € 65,- waarvan het bestuur € 10,- per lid bijdraagt, dus leden betalen € 55,-.  Introducees 

zijn welkom, zij betalen wel het volledige bedrag van € 65,-.                                                      

Drankjes bij het diner zijn voor eigen rekening.  

Opgeven kan door het bedrag vóór 1 september over te maken op de rekening van de afdeling:                                

NL49 RABO 0108 4486 65  t.n.v. Penningmeester Vrouwen van Nu afd. Den Haag. 

Eventuele dieetwensen graag ook tijdig doorgeven aan Kitty Havermans, t. 070-3685835,              

mobiel 06-16635622 of via de e-mail: k_havermans@hotmail.com                                                                                      

We hopen dat velen in de gelegenheid zijn om mee te gaan, opdat we de banden weer wat  

kunnen aanhalen met elkaar.  

Planning najaar en locatie                                                                                                                       

In ‘De Bergerie’ in de H. Pastoor van Arskerk, Aaltje Noordewierstraat 4 in Den Haag vinden de 

lezingen plaats in het najaar. We zijn blij dat we daar terecht kunnen. Er kan vlakbij worden 

geparkeerd en met het openbaar vervoer met RR 3 is deze locatie goed bereikbaar.                        

Halte Heliotrooplaan uitstappen, dan een paar minuten lopen.  

Alhoewel ‘Amadeus’ de rest van dit jaar nu toch nog onverwacht open blijft, kiezen we voor de 

andere locatie. Dit met het oog op de aanstaande verbouwing van Amadeus en omdat er al 

afspraken gemaakt waren met de H. Pastoor van Arskerk.  

                                

Wat staat er gepland?                                                                                                                                                          

Vr 22 oktober  Klaas Bakker met Venetië- het ritme van de zee-;   piano en filmbeelden.                       

Vr 19 november Anne Marie Boorsma met een lezing over het Haags Theaterleven.                   

Vr 17  december Jacqueline Edeling met de bandoneon en andere instrumenten.                      

Aanvang om 14 uur,  in oktober en november                                                                                            

In december zal het anders zijn omdat het ook onze Kerstviering betreft, bericht volgt.  

Webmaster zoekt opvolger!                                                                                                                                            

Is er iemand die de taak van Marja Nederpelt zou willen overnemen? Zij heeft jaren de website 

bijgehouden. Voor interesse en meer informatie kunt u haar benaderen, graag zelfs.  

 

Diny Stevens-Kroes is verhuisd naar woonzorgcentrum Oldeslo aan de Maurits de Brauwweg 18, 

2597 KE Den Haag. Zij woont in appartement 127. 

 

Hartelijke groet van het bestuur, van Anny van Rodijnen, Coby Dorst en Kitty Havermans 
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