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  Hoevelaken 

 

  

Nieuwsbrief van november 2016 

 Jaargang 61   nummer 8 

 

 

 

Reis mee, van  
Moskou, via Siberië en Mongolië naar Beijing, 

8000 km per trein...  

 

 

 

 

 

met Cees en Aly Wagenvoorde. 

 

Open avond  

Gasten zijn van harte welkom op deze open avond!  

 

Woensdag 16 november 20.00 uur 

 In Dorpshuis “De Stuw” 

 

 De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
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OPEN AVOND 

 

woensdag  

 

16 november 2016 

  

 

U mag uw partner, vriendin, buurvrouw/man, mee naar deze 

avond nemen. 

Welkom! 

 

Cees en Aly Wagenvoorde nemen ons deze avond mee op reis vanuit 

Moskou, door Siberië en Mongolië, om na 8000 km de metropool Beijing te 

bereiken. De Russische tsaar was degene die op het idee kwam om een 

spoorlijn aan te leggen door het slecht toegankelijke Siberië. Waarom had hij 

belang bij zo'n spoorlijn? Siberië is toch een land vol sneeuwstormen en 

gevangenkampen?  Hoe kun je in zo'n onherbergzaam gebied en onder zulke 

barre omstandigheden een spoorlijn aanleggen en waarom zou je dat willen? 

Hoe zag die eerste trein eruit en wie reisden ermee? 

 

Op deze reis nemen we een kijkje in de steden Moskou, Jekaterinenburg, 

Irkoetsk en Beijing.  

Met name in Jekaterinenburg staan we opnieuw stil bij de tsarenfamilie; hier 

zijn immers de laatste tsaar en zijn gezin vermoord. 

 

Uiteraard verlaten we de trein in Mongolië, om enkele dagen te leven zoals 

de nomaden dat doen.  
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Commissie-uitje 

Voor hun bijdrage van het afgelopen jaar zijn alle commissieleidsters door 
het bestuur van Vrouwen van Nu uitgenodigd om op 12 oktober een gezellige 
middag met elkaar te hebben.   

Enthousiast stonden op 12 oktober 17 dames (inclusief 3 bestuursleden, 
Ruth zou later aanschuiven) om 13.00 uur te wachten bij de Lidl om te 
vertrekken naar museum Nijkerk. Er ontstond even verwarring, omdat 
gelijktijdig een groepje Artemissen ook richting Nijkerk ging. Vanwege een 
aantal omleidingen werd de reistijd wat langer dan gepland, maar 
uiteindelijk hebben de 4 bestuurders allemaal een parkeerplekje kunnen 
vinden. We werden door een paar vriendelijke dames en een heer ontvangen 
en daarna kon de 1e rondleiding beginnen. De 2e rondleiding zou al snel 
volgen. Geboeid werd er geluisterd naar de uitleg over de totstandkoming 
van het museum en later de uitleg over de voorwerpen en de daarbij 
behorende verhalen. Er was veel herkenning, dus was er veel gesprekstof 
onderling. De sfeer zat er goed in.   

Na 1,5 uur kregen de dames het sein om het bezoek te beëindigen, want even 
verderop in Nijkerk werden we verwacht in de Postkamer, een sfeervol 
restaurant waar de historie van het postkantoor op veel plaatsen nog te zien 
is. De koffie/thee en het gebak smaakten uitstekend. Een van de dames wilde 
liever chocolademelk met slagroom en dat zorgde voor hilariteit,  
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want de andere dames durfden geen slagroom te vragen op de appeltaart en 
hadden dat wel graag gewild. Kortom, er werd gezellig nagepraat en 
ondertussen was het Artemissengroepje een tafeltje verder ook aan het 
nagenieten. De dames van de catering hadden er maar druk mee om iedereen 
te bedienen, maar het verliep allemaal prima.  

Bij het afscheid rond 17.00 uur waren veel enthousiaste reacties te horen en 
werden Thera en Jeannette bedankt voor de organisatie.   

Het aantal aanmeldingen viel het bestuur helaas wat tegen.  

Het bestuur hoopt in ieder geval op een grotere opkomst volgend jaar. 

 
Jeannette van Driel 
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Verslag verenigingsavond 19 september 2016 

Na een verblijf van vijf weken in zonnig Frankrijk was Ruth weer present om 

ons allen en de heer Kroon, onze gastspreker van deze avond, welkom te 

heten. 

De heer Kroon heeft tot aan zijn pensionering in het onderwijs gezeten en is 

daarna bij Paleis Het Loo rondleidingen gaan verzorgen. Hij verdiepte zich 

meer en meer in het leven van de Oranjes en specifiek in dat van Willem van 

Oranje. Er werd hem gevraagd daarover lezingen te gaan geven en dat is wat 

hij nu al vele jaren doet. 

Zonder microfoon maar goed verstaanbaar begon hij zijn verhaal bij de 

moeder van Willem van Oranje, Juliana van Stolberg. Hij legde uit waarom zij 

Juliana heette, een wat ongebruikelijke naam voor die tijd, 16e eeuw. Zij was 

vernoemd naar een heilige, een jonge katholieke vrouw die belangstelling 

kreeg voor het protestantisme. Ook onder dwang wilde zij haar nieuwe 

geloof niet afzweren en werd daarom ter dood gebracht. Zo werd zij de  

heilige van het nieuwe christendom dat onder aansturing van Luther meer 

en meer ingang vond in Europa. 

Ook Willem van Oranje kreeg op kasteel Dillenburg waar hij opgroeide, een 

protestantse opvoeding.  
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Op zijn veertiende jaar kreeg hij van zijn ouders te horen dat er een bruid 

voor hem was gevonden, Anna van Egmond van Buren en toen zij beiden 

achttien jaar waren werd er getrouwd. Het was een huwelijk uit berekening. 

Familiebelang en bezit telden zwaarder dan geluk. Zeven jaar later bleef 

Willem achter met twee kleine kinderen doordat Anna stierf. 

Meneer Kroon nam ons aan de hand van zijn verhalen mee door het leven 

van de jonge weduwnaar. Zijn zwerftochten door Europa, op zoek naar een 

nieuwe bruid brachten hem in Frankrijk en Duitsland. De bruiden werden 

wel gevonden maar veel geluk hebben ze hem niet gebracht. Of hij werd 

verlaten of hij werd opnieuw weduwnaar. Op één na waren het geen 

huwelijken uit liefde, wel kreeg hij veel kinderen. In zijn huwelijk met 

Charlotte de Bourbon zelfs zes dochters in zeven jaar waarna ook zij stierf.  

Het huwelijk met zijn vierde en laatste vrouw, Louise de Coligny, eindigde 

door de dood van Willem. Na een diner in de bovenzaal van het Prinsenhof 

in Delft, werd er een aanslag op hem gepleegd door Balthasar Gerards. 

Terwijl hij de trap afdaalde trof een kogel hem in zijn hart en stierf hij bijna 

meteen.  

Daarmee kwam een einde aan het leven van de 

Vader des Vaderlands en de voorvader van ons 

huidige koningshuis, Willem van Oranje.   

Henny van Hoek 

 
kaart Lieke van der Vos/ foto’s Marianne Korthorst 
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Foto:  

Ruth Westra-Vreedenburgh 

 

  

 

Mevrouw Catrien Beylsmit 90 jaar 

Ondanks haar val in het voorjaar, waarbij Catrien wederom aan haar heup 

moest worden geopereerd, kan Catrien weer komen bridgen op de 

donderdagmiddag.  

Catrien speelt al weer een aantal jaren met plezier bij Vrouwentroef.  

Vorige maand werd Catrien 90 jaar, een reden voor het bridgen om die 

leeftijd te gedenken en Catrien een bos bloemen aan te bieden. 

Verrast nam Catrien de bloemen aan! 

Afgelopen verenigingsavond deed Catrien de spreker van die avond 

versteld staan van haar kennis over de geschiedenis van Willem van Oranje, 

waarop de heer Kroon voorstelde, dat zij maar naast hem moest komen 

staan! 

Ongelooflijk! Als ik deze leeftijd zou halen, hoop ik ook zo helder te zijn! 

Ruth Westra – Vreedenburgh 
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Het bestuur Vereniging Dorpshuis Hoevelaken  

is op zoek naar een secretaris 

 

Zoals we al in de Algemene Ledenvergadering van 19 

april 2016 hebben aangekondigd, stopt Toos Righarts als 

secretaris van onze vereniging, uiterlijk op de komende 

ledenvergadering of zoveel eerder als mogelijk. Toos heeft deze functie dan 

ruim 10 jaar op uitstekende wijze vervuld. We zijn dus met spoed op zoek 

naar een opvolger voor Toos, bij voorkeur uit de gelederen van onze leden, 

die immers direct belang hebben bij het goed functioneren van het 

Dorpshuis. 

De werkzaamheden van de secretaris betreffen:  
·  plannen van en deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergaderingen  
 
·  opstellen van de agenda en de notulen  
 
.  post halen, inscannen, verspreiden, archiveren  
 
· beheer van de zaalagenda (verhuur aan leden en commerciële verhuur)  
 
· afstemming met Grand Café De Haen m.b.t. commerciële zaalverhuur  
 
· maandelijkse facturering aan leden voor zaalverhuur en aan vaste  
   huurders, in samenwerking met de penningmeester  

We willen graag zo spoedig mogelijk in een persoonlijk gesprek 
kennismaken met kandidaten voor deze functie, lichten dan graag een en 
ander verder toe en kunnen dan ook vragen beantwoorden.  

Met vriendelijke groet,  
 
Onno Bresjer  
 
Vereniging Dorpshuis Hoevelaken (voorzitter)  
Postbus 92  
3870 CB Hoevelaken 
Tel 06 – 511 43311   e-mail: info@destuwhoevelaken.nl    
 

mailto:info@destuwhoevelaken.nl
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Vrouwen van Nu-dag  
Stedelijk Museum Zwolle 

ARRANGEMENT VOOR 

LEDEN VROUWEN VAN NU 

 

15 november 2016  

van 10.00 tot 17.00 uur 

 

PROGRAMMA 

Leden van Vrouwen van Nu zijn op dinsdag 15 november van harte welkom 

voor een exclusief bezoek aan het Stedelijk Museum Zwolle. Het museum 

opent om 10.00 uur. Je wordt persoonlijk ontvangen en krijgt de hele dag de 

tijd om de collecties te bekijken en/of deel te nemen aan het onderstaande  

Programma: 

10.00 - 11.00 uur - Ontvangst inclusief kop koffie/thee 

11.00 - 16.00 uur - Diverse rondleidingen* 

Afwisselend door de tentoonstelling ‘Leven met Aandacht’ en Het Drostenhuis 

11.00 - 12.00 uur en 14.30 – 16.30 uur -  

Workshop/lezing ‘13 stuks in 30 dagen’* 

 

Hoeveel plezier veel vrouwen ook aan shoppen beleven, het schijnt dat we 

gemiddeld maar 20% van de items die in onze kast hangen regelmatig 

dragen. Dat moet efficiënter kunnen, dacht Anne-Marie van der Veen. Ze 

ontwierp voor zichzelf 13 kledingstukken, waarmee zij 30 dagen 

verschillende combinaties kan maken. Anne-Marie laat niet alleen zien 

hoeveel er met weinig mogelijk is, maar maakte haar kleding ook nog eens 

van restmaterialen. 100% duurzaam en 100% plezier bij het uitproberen 

van verschillende combinaties. Doe ook mee en kom erachter of '13 stuks in 

30 dagen' ook iets voor jou is. 

 

12.00 - 14.00 uur – Lunch 

De lunch bestaat uit twee belegde broodjes, een zoete snack, een stuk fruit, 

een sapje en een kop koffie of thee. Bij veel animo wordt de lunch uitgereikt 

in de vorm van een lunchpakket. 
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* i.v.m. het maximumaantal deelnemers per activiteit, kan elke deelnemer in 

ieder geval één activiteit bijwonen. Bij opgave vermeld je aan welke activiteit 

je het liefst deelneemt en wat je tweede keus is. Het museum stemt het 

uiteindelijke programma zo goed mogelijk af op een ieders wens. 

Prijs: € 27,50 voor leden en € 22,50 voor leden met een Museumkaart. 

Tickets zijn te koop in de ticketshop. Met de aanschaf van je ticket, ga je 

automatisch akkoord met de annuleringsvoorwaarden. Die lees je in de 

bijlage hieronder. 

 

Leven met Aandacht is een prachtige tentoonstelling over persoonlijke 

zingeving en bewust leven door de eeuwen heen. De tentoonstelling toont 

o.a. duurzame mode, voorbeelden van creatieve woonvormen maar ook 

hedendaagse kunst waarin persoonlijke zingeving een belangrijke rol 

speelt. Een speciale plek wordt ingenomen door de Moderne Devotie, de 

kerkelijke stroming die eind 14e eeuw in Zwolle groot is geworden als 

antwoord op de overvloed binnen de Katholieke Kerk. De idealen die 

oprichter Geert Groote en zijn navolgers  - waaronder Thomas a Kempis - 

nastreefden, zijn ook in de 21ste eeuw nog steeds opvallend actueel. 

 

Naast de tentoonstelling Leven met Aandacht krijgen de Vrouwen van Nu 

de gelegenheid een bezoek te brengen aan het Drostenhuis. Dit is het 

cultuurhistorische gedeelte van het museum dat in weelderig gedecoreerde 

stijlkamers het leven toont van de Zwolse regenten in de 18e eeuw. 

Meer informatie over het Drostenhuis en de tentoonstelling Leven met 

Aandacht is te vinden op www.stedelijkmuseumzwolle.nl 

 

 

https://stedelijkmuseumzwolle.eventbrite.nl/
http://www.stedelijkmuseumzwolle.nl/
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In het jaarprogramma 2016  staat bij 

de verenigingsavond  in  december 

een  foutieve datum vermeld. 

 De juiste datum is 21 december 2016. 

 

 

 

   
 GPVO Uitnodiging    

 

Eind november organiseert de GPVO drie feestelijke 

ontmoetingsbijeenkomsten voor leden en bestuursleden van de afdelingen 

van Passage, Vrouwen van Nu en ZijActief.  

 

Het worden gezellige avonden, met een optreden van de cabaretgroep 

‘Vrouwenspektakel’, voortgekomen uit een van onze eigen afdelingen en 

een presentatie om over na te denken:  

Omdenken door Mariëtte Klein Kranenberg.  

 

U ontmoet leden van andere afdelingen, ook van uw zusterorganisaties.  

 

Tijd: 19.15 -22.00 uur  

Datum en plaats: Woensdag 23 november  

De Aker, Fontanusplein 2, Putten  

Kosten: De toegang is € 2,50 pp, dit is inclusief 

koffie/thee met gebak, een drankje in de pauze en 

een goodiebag . 

Opgeven: Tel 026 3892585 of 06 3316 4932 of  

per mail: gpvo@planet.nl 

mailto:gpvo@planet.nl
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Activiteitenagenda 

8 november 

 
 

Workshop Iconologie in Rehoboth,  
 Smalle Streek 2  

Aanvang 14.00 uur 
 

15 november 
 

Vrouwen van Nu – dag 
Stedelijk museum Zwolle 

 
15 november 

 
Provinciale Handwerkdag in Barneveld 

16 november 

 
Verenigingsavond – OPEN AVOND 

Trans Siberische spoorlijn 
 

23 november Bijeenkomst GPVO in Putten 

6 december 
 

Huiskamerbijeenkomst 
Stap voor Stap 

21 december Verenigingsavond ’Midwinter Kerst’ 

 
5 januari 

 
Nieuwjaarsontmoeting 

 
18 januari 

 
Jaarvergadering 

 
Kopij voor de Nieuwsbrief van februari graag mailen vóór 28 november naar  

e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com 
 

mailto:hvanblotenburg@hotmail.com

