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‘VAN DE HOED EN DE RAND’ 

 

Woensdag 21 september 20.00 uur 

 In Dorpshuis “De Stuw” 

 De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
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Hillegonda Hoogvliet - Nijdam is sinds 1994 beroepsmatig  

hoedenontwerpster. 

Zij maakte een carrièremove na jaren werkzaam te zijn  

geweest in de gezondheidszorg. 

Het hoedenmakersvak leerde ze van Harry Scheltens uit 

Amsterdam, die gedurende bijna 30 jaar de hoedenmaker  

van Koningin Beatrix was. 

Al haar hoeden worden op ambachtelijke wijze vervaardigd. 
Er wordt meestal gebruik gemaakt van hoogwaardige 

materialen maar ook worden er onconventionele materialen 

verwerkt waarbij ze in haar werk soms een onverwacht 

detail toepast. Haar ontwerpen zijn zowel strak en 

mathematisch als fantasievol en romantisch. Uit veel vrij 

werk blijkt haar liefde voor expressie en theatrale 

vormgeving die zich recent uitte in succesvolle educatieve 

projecten ter ontwikkeling van kunst en vormgeving aan de  

basisschool en het hoger beroepsonderwijs. Zowel in 

Frankrijk als Italië behaalde ze meerdere ontwerpers-prijzen. 
Zij heeft landelijke bekendheid verworven en ontwierp 

jarenlang hoeden voor bekende modeontwerpers als Sheila 

de Vries, Mart Visser en Ronald Kolk. Het hoeden maken is 

voor haar niet alleen een beroep maar ook een stijl van leven 

geworden.  

September is de maand van de 
hoedjes in verband met  

Prinsjesdag en daarom zal  
mevrouw Hoogvliet ons alles 

 vertellen over het maken en dragen 
van hoeden. 
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Van de voorzitter                                                        

 
Als jullie dit lezen, is de zomer alweer voorbij en zitten we in 
het laatste kwartaal van dit jaar. Als we tenminste van een 
zomer kunnen spreken, het is hier hollen of stilstaan, want 
tijdens de koffieochtend in juli was het ineens heel warm, weer 
te veel voor sommigen. 
 
Vrouwen van Nu wil en moet met haar tijd meegaan, 
veranderingen gaan snel, heus niet altijd ten goede, maar 
soms ontkomen we er niet aan.  
E-mailadressen zijn nodig, en de landelijke inning van de  
jaarlijkse contributie, waar veel verzet tegen was, gaat toch 
ingevoerd worden in 2019. 
 
Om meer inzicht te krijgen over wat er leeft en waar er 
behoefte aan is, hebben we besloten om een enque te te houden 
en deze uit te delen aan het begin van het nieuwe kalenderjaar. 
Gezien de toch soms matige opkomst op de  
verenigingsavonden en themamiddagen vinden we dat wel 
noodzakelijk. 
Ook gaan we vragen om met voorstellen en/of ideee n te 
komen. Hopelijk komt daar respons op en krijgen we ook meer 
inzicht in waar de behoeften liggen en kunnen we daar 
iets mee doen. 
 
Het bestuur doet, evenals alle vorige besturen, zijn best om een 
gevarieerd programma aan te bieden, natuurlijk zijn wij ons  
ervan bewust, dat we het niet iedereen naar de zin kunnen 
maken, maar (ondergronds) gemor werkt, althans bij mij, 
demotiverend. 
 



 

4 
 

Dit stukje wil ik besluiten met de vraag of jullie, als jullie 
iemand weten, voor wie een kaartje van Vrouwen van Nu op 
zijn plaats is (door ziekte, ongeluk of een andere reden) ons dat 
willen laten weten, wij horen wel veel, maar niet alles... 
Dan kunnen we dankzij jullie melding actie ondernemen. 
 
De maand september zal ik er niet zijn, wij gaan nog naar 
Frankrijk, maar ik zal de bezigheden van Vrouwen van Nu op 
afstand volgen en meebeleven. Ik hoop op een grote opkomst 
om hoeden te komen passen op het eerste samenzijn in 
september. 
 

 

Ruth Westra-Vreedenburgh 
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Verslag verenigingsavond 17 mei 2016 

 

Bij afwezigheid van Ruth werden we op deze 

laatste avond voor de zomerstop door onze 

vicevoorzitter Thera welkom geheten.  

 

Zij deed daarna een oproep aan de leden om toch vooral leuke

of interessante tips voor de verenigingsavonden door te 

geven aan het bestuur. Het is altijd prettig veel keuze te hebben 

ook al zal niet alles kunnen worden gebruikt omdat het 

uiteindelijk maar negen avonden per seizoen zijn die gevuld 

moeten worden. Daar komt bij dat er de laatste jaren veel 

per e-mail binnenkomt van potentiele gasten die zichzelf 

aanbevelen maar lang niet alles is geschikt en sommige dingen 

zijn te duur. Het bestuur hoopt dat onze leden de afgelopen 

maanden hebben genoten van hetgeen hun is geboden op de 

verenigingsavonden. 

Daarna gaf Thera het woord aan de heer Paul Berntsen uit 

Didam. Hij had aangegeven heel graag naar Hoevelaken te 

komen om te vertellen over zijn passie, brood bakken in al zijn 

verscheidenheid en daarbij uitleg te geven over alles wat 

daarbij komt kijken te beginnen bij de juiste keuze van het 

graan. 

 

De avond begon goed want Paul bracht voor iedereen 

een verrukkelijk gebakje mee en dat zag er feestelijk uit. Hij 

begon zijn verhaal, doorspekt met Achterhoeks dialect, “dat 

praot wat makkelijker” zei hij, met wat te vertellen over het 

gezin waarin hij is geboren. Hij was het vierde kind en zijn 
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ouders dreven een Vivo supermarktje annex kleine bakkerij. 

Kleine Paul vond het leuk om zijn vader te helpen met 

broodbakken en wilde, ondanks dat hij goed kon leren, per se 

niet naar de MAVO omdat hij dacht: ‘Wat moet ik op die  

school? Daar moet ik Franse en Duitse woordjes leren en ik wil 

naar een school waar ik het vak kan leren want ik wil later mijn 

eigen bakkerij hebben en de beste bakker worden’. Hij kreeg 

zijn zin en mocht praktijkgericht onderwijs gaan volgen. 

Doordat hij zijn huiswerk op school kon maken had hij  

‘s middag meer tijd om te voetballen, zijn tweede passie. Zoals 

hij zei wilde hij in alles de beste zijn, de beste met voetballen, 

de beste bij de fanfare en later dus de beste brood- en 

oliebollenbakker. Nog heel jong en al getrouwd kon hij een 

leegstaande bakkerswinkel overnemen en deed dat met het 

vaste voornemen er de beste zaak van de hele regio van te 

maken.  

Hij ging meedoen aan nationale en internationale 

bakwedstrijden en eindigde vaak hoog. Verliezen was voor 

hem niet te verdragen dus steeds opnieuw schreef hij zich in 

voor grote wedstrijden tot hij een keer derde werd bij de 

wedstrijd brood en gebak en als eerste werd gekozen bij de 

wedstrijd Beste Baas van het jaar.  

                                                                             

                                             kaart: Lieke van der Vos 
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Bij de oliebollenwedstrijden liep het iets minder fortuinlijk     

voor hem. Desalniettemin kwamen mensen helemaal met de 

trein uit Joure naar Didam voor zijn oliebollen … 

Terwijl hij vertelde hadden wij zicht op twee tafels vol met 

allerlei soorten brood maar ook door hem bedachte 

ontbijtkoek, koekjes en roggebrood.  

Hij deed een klein kwisje met drie dames om te testen of we 

goed hadden opgelet… 

Voor de eerste prijswinnares had hij al een prachtig boeket 

meegebracht en voor de andere 2 dames vulde hij een tasje   

met allerlei lekkers.                                                                 

 

In de pauze had hij nog een verrassing voor ons, een heerlijk 

klein saucijzenbroodje. Na afloop konden we voor 5 euro een 

tasje kopen met brood en lekkers. Het werd letterlijk en 

figuurlijk een heerlijke avond als afsluiting van het 

winter/voorjaarsseizoen.        

 

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar hoe het bedrijf van 

Paul Berntsen in Didam eruitziet, toetst dan zijn naam in en u 

kunt zijn indrukwekkende website bekijken. Het lijkt bijna 

onmogelijk een keuze te maken uit de enorme hoeveelheden 

soorten brood, gebak en taarten die in de winkel staan. Als u 

dit leest is het alweer september en staan we aan het begin van 

een nieuw verenigingsjaar met hopelijk weer veel mooie en 

gezellige avonden! 

 

Henny van Hoek   
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Foto’s Marianne Korthorst 
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Lezing Iconologie 

Op 8 november a.s. hebben 
wij mevrouw   

Marilyn van Doesburg 
uitgenodigd om bij ons een 

lezing te geven over 
Iconologie. 

Wat is Iconologie eigenlijk? Zoeken we het op in Wikipedia, 
dan lezen we dat Iconologie (ook wel Iconografie) het 
bestuderen en beschrijven van onderwerpen is uit de 
beeldende kunst.  

Het is een deelwetenschap van de kunstgeschiedenis en gaat in 
op de diepere en voor leken verborgen betekenis van 
onderwerpen en details van een kunstwerk. Hierbij kun je 
denken aan de afbeelding van een aapje, een boek, een uiltje, 
een scepter etc. op een schilderij. Wat heeft de schilder 
bedoeld met bijvoorbeeld het afbeelden van een hond op dat 
huwelijksportret?  

Marilyn van Doesburg (kunstenares uit Groenekan) is 
gespecialiseerd in huwelijksportretten met name uit de 16e en 
17e eeuw. Zij gaat ons uitleg geven over de details die we op 
portretten uit die tijd aantreffen.  

Maar niet alleen dat. We gaan ook naar onszelf kijken. 
Daarom nodigen wij u uit om ook een (statie)foto van uw 
huwelijk mee te brengen.  
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Het is niet de bedoeling dat die direct met elkaar uitgewisseld 
worden want om de middag goed te laten verlopen, is 
het belangrijk dat die foto's pas op uitnodiging van Mevr. Van 
Doesburg uit de tas komen.  

Het wordt vast heel interessant.  

Wij zien u graag op dinsdagmiddag 8 november in de 
Rehoboth, Smalle Streek 4, om 14.00 uur.  

Opgeven kan op de verenigingsavond in september/oktober  
of bij Thera Mulder, e-mail: theramulder50@gmail.com 
(voor 1 november a.s.).  

 

 

 

mailto:theramulder50@gmail.com
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Volksuniversiteit Hoevelaken, 

Van Dedemlaan 2,  

Hoevelaken 

organiseert 

‘Huiskamer Hoevelaken’ 
 
Hier kunt u vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een 
ontmoeting met anderen en een kopje koffie of thee. 

Huiskamer Hoevelaken is voorlopig elke 1e dinsdag van de 
maand tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 
- er zijn geen deelnamekosten aan verbonden. 
- aanmelden is niet nodig. 
- het is niet verplicht om iedere keer te komen. 
- het gaat met name om de ontmoeting en het is niet zozeer  
   een creatieve club.         
- breiwerk kan natuurlijk meegenomen worden. 
- we kunnen ook een keer afspreken om iets creatiefs te  
   doen. 
-voor de koffie en de thee vragen we een vrijwillige  
  bijdrage. 
 

Graag tot ziens                                                
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Activiteitenagenda 

 
6 september 

 
Middagwandeling Stap voor Stap 

21 september 
 

Verenigingsavond 
 Van de hoed en de rand 

 
23 september 

 
Breien bij Wieke van Gelder 10.30 uur 

 
26 september 

 
Dagwandeling Stap voor Stap 

 
4 oktober 

 
Middagwandeling Stap voor Stap 

 
13 oktober 

 
Vrouwen van Nu Beurs Apeldoorn 

info zie landelijke website VvN 

 
19 oktober 

 
Verenigingsavond 

Vijf vrouwen rondom Willem van Oranje 

 
 25 oktober 

 
Dagwandeling Stap voor Stap 

 
1 november 

 
Middagwandeling Stap voor Stap 

 
8 november 

 
Workshop Iconologie in  Rehoboth,  

 Smalle Streek 2  
Aanvang 14.00 uur 

 

Kopij voor de Nieuwsbrief van oktober graag mailen vóór 26 
september naar e-mail hvanblotenburg@hotmail 


