Nieuwsbrief van december/januari 2017/2018
Jaargang 62/63 nummer 9/1

‘MUZIEK’
Woensdag 20 december 20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Voor deze laatste verenigingsavond van
2017 in Kerstsfeer hebben wij een heel
bijzondere gast uitgenodigd: dorpsgenoot

Emile van Lent
Hij is een groot kenner van klassieke muziek
in al zijn vormen en geeft daar lezingen over
begeleid met beelden en geluid. Voor ons
heeft hij een sfeervol en aan Kerstmis
gerelateerd programma samengesteld.
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Kerststukjes maken
Greet Luth stelt weer haar huis open voor het maken van
kerststukjes.
Dat zal zijn op woensdag 20 december vanaf 10.00 uur in
de Asterlaan 1 in Hoevelaken.
Het is de bedoeling dat de resultaten 's avonds eerst op de
verenigingsavond komen te staan; hierna neemt de
eigenares het stukje mee naar huis.
Meenemen naar Greet:
een bakje, snoeischaar, groen
Zo je dat wilt naar eigen inzicht kerstartikelen, zoals een
waxinehouder of kerstballen.
Graag opgeven voor het gezellig samen maken van de
kerststukjes bij Greet, tel: 2537088
Opgeven vóór 12 december
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Creatieve avond in
‘De Hobbit’

Met zo'n 25 vrouwen waren we woensdagavond
1 november in het gebouw van de Volksuniversiteit
bijeengekomen om een 'kerstplateau' te mozaïeken.
Anne-Lies van de Woerd had daarvoor Violette van der
Spek uitgenodigd om ons te helpen. En dat deed ze: ze had
voor ieder van ons een houten plateautje, lijm en kwastje
klaargezet en op een andere tafel legio kleurtjes en
vierkante stukjes glas van verschillend formaat.
Na haar uitleg konden we direct
aan de slag om naar eigen
inzicht dat plateautje op te
leuken.
Het eerste dilemma wordt dan:
in welk kleursegment ga
je zitten en als je daaruit bent
wordt de vervolgvraag; welk
motief/patroon? Het bleek dat de meeste vrouwen daar
niet erg veel moeite mee hadden want binnen het uur lagen
er prachtige ontwerpen op de plateaus.
Die moeten dan nog wel even
netjes opgeplakt worden. Dat
dit aardig gelukt is zie je terug
op de foto.
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Dit is nog niet het eindresultaat:
er moet nog gevoegd worden.
Ongeveer 10 dames durfden het
zelf aan om dit thuis te doen, de
andere plateaus nam Violette
mee om dit voor haar rekening
te nemen.
Al met al werd er hard gewerkt, maar ondertussen was er
wel tijd voor aangenaam gekeuvel. Af en toe dachten
Violette en Anne-Lies met ons mee over de voortgang en
dat leidde ertoe dat iedereen aan het eind van de avond met
een heel tevreden gevoel over het resultaat huiswaarts
keerde.
Thera Mulder
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Toen Els mij vroeg de pen over te nemen
wist ik meteen wat ik zou gaan vertellen.

Pechvogels
Dit jaar hadden we besloten om in onze vakantie te gaan
fietsen langs het ‘Canal du Midi’.
Dit kanaal loopt van Bordeaux naar Sète (van de
Atlantische oceaan naar de Middellandse Zee).
Onze eerste stop was; 17 km voorbij Arras (NoordFrankrijk) wat ons een ander jaar niet was gelukt door de
vele regenbuien. Nu hadden we de weergoden mee.
Arras heeft twee bijzondere pleinen met huizen die je aan
Amsterdam doen denken (klokgevels enz.) We fietsten hier
ook langs een kanaal. Het pad was niet overal comfortabel
door kuilen en stenen, wat resulteerde bij mijn man in een
plots leeglopende achterband.
Gelukkig gebeurde dat net voor de camping.
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Geen nood: die kunnen we plakken. Maar tot onze schrik
hadden we de tas waar de bandenplakspullen in zaten niet
meegenomen. Pech!!
Van de campingeigenaar konden we de spullen lenen en het
gaatje plakken. Daarna op de fiets naar de supermarché om
een eigen setje te kopen.
We kochten meteen zo'n handig klein pompje.
We vervolgden onze tocht om in de buurt van Ville Neuf
een aantal dagen langs de Lot te fietsen.
Het was inmiddels behoorlijk warm geworden. Maar langs
de rivieren en kanalen zijn vaak bomen geplant zodat je
regelmatig in de schaduw kan fietsen.
Onder de rook van Agen kwamen we bij het Canal du Midi
aan.
Vanaf de camping maakten we een tocht in westelijke en
een keer een tocht in oostelijke richting.
Voor een stuk iets verder gingen de fietsen op de
fietsendrager en reden we 60 km over de tolweg om het
kanaal weer op te zoeken en onze route te vervolgen.
Het nadeel is dat je altijd hetzelfde stuk terug moet rijden.
Onderweg ontmoetten we vier mannen uit Amersfoort.
Zij waren op weg naar Santiago de Compostella.
Op de terugweg vlak voor het (gare du péage) station begaf
onze koppeling het. Gelukkig reden we rechts en konden
nog net op de vluchtstrook gaan staan.
Omdat we vlak bij het betaalstation stonden hebben we de
hulp van het personeel ingeroepen.
Wij waren ervan op de hoogte dat, als je pech op de tolweg
krijgt, de Franse sleepdienst je moet wegslepen.
Eerst kwam er een auto met knipperlichten achter ons
staan om het verkeer te waarschuwen dat er een auto met
pech stond. Na ongeveer een half uur kwam de depanneur.
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De auto werd achter op de sleepauto geladen en wij voor in
de cabine bij de chauffeur.
Aangekomen op het terrein van de depanneur moesten we
in het kantoor formulieren invullen en werd er naar onze
verzekering gebeld, in ons geval de A.N.W.B. Die kregen wij
zelf te spreken. Aangezien het zaterdagavond was zou er
pas maandag actie ondernomen worden. Wij zouden dan
maandag door de verzekering gebeld worden.
Wij besloten de fietsen van de auto te halen en alle spullen
die we dachten nodig te hebben in onze fietstassen te
proppen.
Maar waar waren we eigenlijk? We vroegen of ze voor ons
konden aangeven hoe we naar onze camping moesten
fietsen.
Ze hadden best veel moeite voor ons gedaan maar toen we
met de uitgeprinte route op weg gingen, bleek dat ze ons
over een autoweg wilde sturen. Die Fransen zijn geen
fietsers!!
We hadden de Michelingids van Frankrijk in onze tas dus
besloten we zelf de route uit te zoeken maar het wordt
lastig als er niet veel aanwijzingen zijn. Gelukkig liep er een
mevrouw op straat die we de weg hebben gevraagd. Zij
kende zelfs de camping.
Ze wees ons een klein paadje aan dat bij het kanaal
uitkwam en we hoefden alleen langs het kanaal naar Agen
te rijden en dan verder door de stad naar de camping, wat
nog 17km was.
Om 21.00 uur fietsten we de camping op.
Maandag kregen we het telefoontje van de A.N.W.B. en
vertelden ze ons dat de auto pas vrijdag klaar zou zijn.
Pech!!
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Het gesprek werd opgenomen, werd ons gezegd.
Ze noemden het bedrag dat de reparatie ons ging kosten en
of wij daar akkoord mee gingen?
Zo waren we dus verplicht langer op de camping te blijven.
Vrijdag op de fiets naar de depanneur, helaas viel er wat
motregen maar het was niet koud.
Het eerste stuk was geen probleem maar op het punt waar
we het kanaal moesten verlaten wisten we niet hoe we op
de heenweg gereden waren. Na het een aantal mensen
gevraagd te hebben, die ze ons niet konden helpen, zijn we
een pizzarestaurant in gegaan. Daar zaten twee mannen
aan de bar die het bedrijf kenden en voor ons uittekenden
hoe we moesten rijden.
Bij de depanneur was de deur dicht wegens middagpauze,
maar na nog een half uur wachten hadden we de auto en
waren we heel wat euro's armer.
Dan is een creditcard een uitkomst.
De andere dag vertrokken we van camping Moulin de
Mellet. We reden richting Carcassonne ongeveer 60 km.
ervoor. Daar waren we na 4 km. Vanaf de camping bij het
kanaal.
Bij een lekker zonnetje reden we langs de kant van het
kanaal. Het eerste stuk was een prima pad maar later werd
het slechter. Na 20 km besloten we terug te gaan maar toen
werd mijn achterband steeds zachter dus moesten we met
het handige Franse pompje er wat lucht bij pompen.
Maar wat een pech: het paste niet op de Hollandse
ventielen.
Toen we besloten terug te gaan was daar net een punt waar
je met de auto bij het kanaal kon komen. Mijn man stelde
voor dat ik daarheen met fiets zou teruglopen en daar zou
wachten. Hij zou dan naar de camping fietsen en mij met de
auto ophalen. Ik had al uitgerekend dat het wel twee uur
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kon gaan duren voordat hij met de auto terug was. Ik ben
toen eerst lekker in het gras gaan liggen voordat ik naar het
ophaalpunt ging.
Op een ander parcours reed mijn man weer zijn
achterband lek maar nu hadden we onze grote Hollandse
pomp bij ons. Ook nu weer plakken op de camping.
Wat een pech!!
Tijdens onze vakantie hadden we via de smartphone
bericht gekregen dat we de stand van de waterleiding
moesten doorgeven. De dag na thuiskomst deed ik het luik
bij de voordeur omhoog om de stand af te lezen maar tot
mijn grote schrik stond de put vol water en was de meter
slecht af te lezen door het mistige water. We dachten dat
het door hevige regenval kwam.
Na het melden van de stand reageerde het bedrijf meteen
met de vraag of er iets bijzonders was gebeurd want we
hadden de dubbele hoeveelheid water verbruikt. Ja, toen
gingen bij ons de alarmbellen rinkelen: dit kon niet door
hevige regenval komen.
Mijn man heeft toen met een emmer het water naar buiten
gegooid en ontdekte dat er een aftapkraantje openstond.
Ik had in april wat overtollig grint erin gegooid en dat was
waarschijnlijk tegen het kraantje aangekomen. Pech!!
Bij het nakijken van de post bleek er een brief van het
Franse justitiële incassobureau verstuurd waarin stond dat
we ergens te hard hadden gereden en als we het niet
binnen een bepaalde tijd hadden betaald werd het bedrag
verhoogd Wat een pech!!
Na een week thuis begaf de vaatwasser het. Nu kan je best
zonder zo'n apparaat maar het is zo verdraaid handig. En
toen ik de naaimachine wilde gebruiken om dat manlief een
apart kussen had gekocht en ik de slopen op maat wilde
maken deed ook de naaimachine het niet goed.
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We vonden ons echte pechvogels.
Wel hebben we bij de fietsenmaker extra stevige banden
om de wielen laten zetten.
Lieke van der Vos

Ik geef de pen door
aan Cocky Kroder.
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Op 8 november konden wij
Vrouwen luisteren naar de
presentatie van Lise Brandsma,
ergotherapeute in Hoevelaken.
Ook als handtherapeute heeft ze de benodigde certificaten
behaald en ervaring opgedaan.
En juist voor dat facet waren veel van de 39 Vrouwen van
Nu naar Rehoboth gekomen. Lise werd bijgestaan door
Sabrina Springveld, die een dag per
week bij haar in de praktijk werkt.
Het eerste deel van de presentatie was
een uitleg in het algemeen uitgaande
van: ‘Ergotherapie biedt zorg op maat
wanneer u moeite ervaart’. De
therapeute observeert, analyseert en
onderzoekt waar de problemen liggen
en samen met de hulpvrager wordt dan naar oplossingen
gekeken.
Ze komt ook bij de mensen thuis om ter plekke de situatie
te bekijken.
Ook was er veel aandacht/tips voor valpreventie want het
blijkt dat van de mensen boven de 70 jaar, er een op de drie
valt, ofwel ruim 96.000 mensen die daardoor op de
spoedeisende hulp belanden.

12

Het komt erop neer dat we met het verminderen van de
lichamelijke flexibiliteit meer moeten stilstaan bij hoe we
iets doen en dat is vooral met meer aandacht.
Dat geldt ook voor de wijze van
onze handen gebruiken. Daar
ging het tweede deel van de
presentatie over. Een goede
basishouding van polsen,
duimen en vingers bij het
uitvoeren van bepaalde taken, geeft een mindere belasting
en daardoor minder slijtage/pijn. De meeste klachten die
mensen ervaren bij o.a. wringen, afgieten, schillen,
stofzuigen en schrijven kunnen verbeteren met een andere
aanpak. Maar daar moet over nagedacht worden en soms
zijn er hulpmiddelen bij nodig. De boodschap die Lise en
Sabrina ons meegaven is dat we er niet zonder meer van uit
hoeven te gaan 'dat het erbij hoort'. Als je klachten ervaart
kun je zonder verwijzing van de huisarts contact opnemen
met een ergotherapeute. Ergotherapie maakt deel uit van
het basispakket, maar het is wel aan te raden vooraf even
uw verzekering te checken.
Kortom: voor onze een leerzame middag.
Thera Mulder
Foto’s: Marianne Korthorst

13

Verenigingsavond
november 2017
Na wat haperingen bij de aansluitingen
van de apparatuur kon Ruth toch nog op tijd alle
aanwezigen welkom heten en enkele mededelingen doen.
Daarna vroeg ze om een minuut stilte
vanwege het overlijden van een van
onze leden, mevrouw Helga Laseur. Zij
was een trouw lid van de cultuurkring,
waar zij zeer gemist zal worden.
Helemaal uit Zoetermeer was de heer Schuyl gekomen,
samen met zijn vrouw, om een lezing voor ons te verzorgen
over zoutwinning. Vanwege een ernstig ongeluk op de
snelweg richting Utrecht was het echtpaar heel vroeg van
huis gegaan. Ze waren al om 18.00 uur in Hoevelaken
waarna ze besloten een hapje te eten in ‘De Haen’ en een
klein wandelingetje te maken door ons dorp.
Meneer Schuyl is gepensioneerd chemicus en interesseert
zich beroepshalve voor het proces van zoutwinning.
Daarom reisde hij samen met zijn vrouw door heel Europa
om met eigen ogen te zien hoeveel verschillende methoden
er gebruikt worden om zout uit de bodem of uit zeewater te
halen. Vanaf de vroege
middeleeuwen wordt zout
gewonnen, soms per toeval
ontdekt in de bodem of in water.
Zo vertelde hij het verhaal van
een varken dat een meertje was
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ingelopen en toen hij daarna opdroogde, helemaal wit was
van de zoutkristallen. Op zulke plekken ontstonden dan
zoutpannen of ging men graven.
In Twente werd ook bij toeval een zoutlaag in de bodem
ontdekt. Een baron wilde op zijn landgoed een waterpomp
laten slaan en ontdekte dat het water zout was. Sindsdien
wordt In Twente (Boekelo) zout gewonnen, jaarlijks twee
en een half miljard kilo.
Het winnen van zout was in de middeleeuwen een hels en
tijdrovend karwei maar er werden later zeer ingenieuze
apparaten uitgevonden om het werk minder zwaar te
kaart:Lieke van der Vos

maken. Ze werden allemaal van hout gemaakt en we zagen
op dia’s heel bijzondere voorbeelden. Zout was in die tijd
erg duur en er moest veel belasting over worden betaald.
Nu wordt bijna volautomatisch het zout naar boven gehaald
en kost het een fractie van wat er ooit voor betaald moest
worden. Overal staan in de zoutwinninggebieden enorme
hallen met veel ketels die allemaal deel uitmaken van het
proces van zuiveren en drogen van het zout.
Meneer liet ons ook de gevolgen voor de natuur zien door
het boren naar zout, vooral in de buurt van Lunenburg in
Noord - Duitsland. Daar is op zoveel plaatsen geboord dat
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er nu spontaan grote gaten
vallen in de bodem die daarna
vol regenen en kleine meertjes
vormen. Erger is dat huizen in de
stad langzaam wegzakken in de
bodem, je kon duidelijk zien hoe
de muren naar elkaar toe
gedrukt worden. Ook in wegen
vielen soms zomaar ineens grote kuilen waardoor hellingen
ontstonden. Niemand weet wat daartegen te doen, het
proces gaat door. Een andere nare kant van zoutwinning is
dat er enorme bergen afval ontstaan nadat het zout
gescheiden is van natrium, zand, klei en water. Op die
bergen kan niets groeien en nog steeds worden ze hoger
omdat een lopende band boven op de berg afval blijft
storten.
De zoutmijnen op zich zijn prachtig. Toeristen worden in
een open vrachtwagentje door de grotten rondgereden
langs muren van zoutkristallen en prachtige sculpturen. In
de buurt van Salzburg ga je zittend via een soort houten
glijbaan tientallen meters naar beneden naar de plek waar
de rondleiding begint. Een bijzondere ervaring volgens
meneer Schuyl.
Foto’s Marianne Korthorst

Henny van Hoek
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Op weg naar de
toekomst

Is het maar een ogenblik
Want de tijd staat niet stil
Maar neemt ons mee
Een nieuw jaar binnen…
Onze zorgen en verdriet
Vreugde en verwachting
Hoop en verantwoordelijkheid
Worden vanzelf meegevoerd
Over de drempel van de tijd
Het nieuwe jaar binnen…
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Nieuwjaarsontmoeting
Op donderdag 4 januari vindt onze traditionele eerste
ontmoeting van het jaar plaats.
Deze keer zien we elkaar weer in Rehoboth,
Smalle Streek 4.
Het officiële gedeelte begint om 14.00 uur, de zaal is open
om 13.30 uur. Koffie/thee en iets lekkers staan dan voor u
klaar.
Na afloop van het officiële gedeelte, waarin u veel
informatie over het nieuwe jaar krijgt, hebben we voor u
een drankje en een hapje en een kleine tentoonstelling van
de activiteiten van de
commissies.
De commissieleidsters wordt
verzocht om 13.00 uur
aanwezig te zijn voor het
opstellen van het materiaal.
Graag tot dan!!!
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Agenda jaarvergadering Vrouwen van Nu
Datum: woensdag 17 januari 2018
Locatie: Dorpshuis ‘De Stuw’
Tijd:
20:00 uur
1. Opening door de voorzitter, Ruth Westra
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 18 januari 2017
3. Jaarverslag van de secretaris, Jeannette van Driel
4. Financieel verslag en begroting van de penningmeester,
Alet Ribot
5 Verslag van de kascommissie
Terry Oudraad en Cocky Kroder
6. Benoeming nieuw kascommissielid
7. Bestuursleden herkiesbaar
Ruth Westra, Thera Mulder en Heleen van Blotenburg
Aftredend en niet herkiesbaar: Henny van Hoek
8. Bedanken commissieleidsters
9. Rondvraag
10. Afscheid oud-bestuurslid
Henny van Hoek
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NOTULEN
JAARVERGADERING VVN
Datum:
Aanwezig:

Woensdag 18 januari 2017 in de Stuw
Ruth(voorzitter)-Thera-Heleen-Henny-Alet Jeannette(notulen)
Afwezig met kennisgeving: Thea de Haan-Margot
Koeleman-Angeline Hubbers-Agnès Stolwijk-Elly Rijnhout
1. Opening door de voorzitter
Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering.
De voorzitter denkt dat de opkomst groter is dan andere
jaren, dit i.v.m. de uitleg over de te ontvangen subsidie.
Ook de presentatie over de ratten na afloop van de
jaarvergadering maakt nieuwsgierig. De voorzitter meldt
een nieuw lid: Cathy Vincent heeft zich aangemeld voor de
handwerkgroep.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 20 januari 2016
Er zijn geen bijzonderheden door de leden gemeld en
daarmee zijn de notulen akkoord bevonden.
3. Jaarverslag van de secretaris
Jeannette geeft een korte uitleg over het verslag en meldt
dat het hele verslag binnenkort te lezen is op de website
van VvN.

20

4. Financieel verslag en begroting van de
penningmeester
Subsidie: Het bestuur heeft een extra vergadering
gehouden over de besteding van de subsidie en Ruth legt de
resultaten aan de aanwezige leden uit. Het subsidiegeld
gaat voor het grootste gedeelte naar de leden van de
interessegroepen. Per lid zal er €10 aan de groep gegeven
worden die dan vrij besteed kan worden het lopende jaar.
Vraag:
Besteding subsidiegeld voor de verenigingsavonden?
Gaan we zeker rekening mee houden.
Vraag:
Een idee om een etentje te houden voor de leden? Ja
Vraag:
Een workshop houden voor de commissieleidsters? Ja
Het bestuur zal de komende maanden de besteding van de
subsidie verder gaan uitwerken en de leden daarvan op de
hoogte houden. Er zal de komende periode in ieder geval
een inventarisatie gemaakt worden van het aantal leden
per interessegroep.
Jaarrekening: Alet doet uitvoerig verslag van de
jaarrekening zoals uitgedeeld aan de leden in de zaal.
Ruth wil weten of er nog vragen zijn over de jaarrekening.
Vraag:
Mag de huur ook betaald worden van de subsidie?
Ja, dat mag.
Vraag:
Provinciale bridgedrive staat niet op de jaarrekening?
Dat klopt, wordt eigen bijdrage.
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Vraag:
Huur beamer e.d.: is eigen apparatuur aanschaffen een
optie?
Niet handig. De huidige oplossing werkt uiteindelijk beter.
Verder geen vragen. Ruth bedankt eenieder voor de
inbreng.
5. Verslag van de kascommissie
Terry Oudraad: er is een correcte, verzorgde boekhouding
aangetroffen. Alet wordt decharge verleend.
Janny Veensta is het andere lid. Wie vervangt haar?
Cocky Kroder meldt zich aan als nieuw lid van de
kascommissie.
6. Benoeming nieuw kascommissielid
Cocky Kroder is aanvaard als nieuw lid van kascommissie
en heeft een voorstel n.a.v. de moeilijk in te vullen vacature
voor de fietscommissie.
Is het een idee om een fietsclub te starten met dezelfde
reglementen zoals de wandel- en de cultuurclubs. Voorstel
wordt door de meerderheid aangenomen. Jeannette neemt
het initiatief voor de door haar spontaan gekozen naam: De
Trappers. Er zal een melding van komen in de
eerstvolgende nieuwsbrief.
7. Bedanken commissieleidsters
Wieke-Cocky-Thea-Tineke-Ineke-Gonda ontvangen een
attentie voor de bewezen diensten van de afgelopen jaren.
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8. Rondvraag
Vraag:
Waarom krijgen we ieder jaar een afgedrukte ledenlijst,
terwijl de drukkosten zo hoog zijn?
De meerderheid van de leden wil graag een exemplaar
blijven ontvangen.
Vraag:
Is het een idee om de ledenlijst in het jaarboekje op te
nemen? Heleen legt uit dat het qua kosten niet uitmaakt.
Verder geen vragen meer.
9. Benoeming nieuw bestuurslid
Angelique van Essen ligt met griep in bed. Haar
voorstelpraatje is de volgende verenigingsavond. Ze is
hierbij ons nieuwe bestuurslid.
10.Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en kondigt
de presentatie aan over ratten en de opsporing van tbc.
Gepresenteerd door Christiaan Mulder.
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Na de pauze treedt het
Smartlappenkoor
“Uit het leven gegrepen”
voor ons op.

Het koor is in 2009 opgericht en heeft rond de 55
leden. Eén oproepje in de regiokrant leverde 70
aanmeldingen op! Er werd een dirigente gevonden,
drie accordeonisten, een keyboardspeler en ze
konden van start. In 2010 traden ze voor het eerst
op en het was meteen een succes. Het plezier in
zingen staat voorop en dat straalt dan ook van het
koor af.
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Graag nodigen wij jullie uit om op
woensdag 7 maart naar een
workshop te komen onder leiding van
Josée van der Staak.

We hebben in april 2016 met haar kennisgemaakt en
genoten van haar muziek en zang.
Daar vertelde ze toen ook over haar andere passie:
tekentaal. Door op die manier creatief bezig te zijn word je
je al tekenend/schilderend bewust van wat je bezighoudt.
Tijdens deze workshop gaan we zelf een tekening maken.
Dit doen we in ‘De Hobbit’ (14.00 – 16.00 uur)
Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven geldt
een groep van 20/22 personen als maximum.
Dus aarzel niet met opgeven als u interesse heeft.
Josee heeft ons aangeboden dat ze eventueel ook
's morgens wil komen mocht er veel belangstelling zijn.
We gaan dus in eerste instantie uit van de woensdagmiddag
en de morgen (10-12 uur) is een alternatief (mits daar ook
voldoende belangstelling voor is).
Opgeven kan bij Thera Mulder:
theramulder50@gmail.com of
op de komende verenigingsavonden.
(Uiterlijk tot 18 februari 2018)
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Activiteitenagenda
12 december

20 december

4 januari

9 januari

17 januari

19 januari

21 februari

Stap voor Stap Huiskamerbijeenkomst

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur
Emile van Lent
Nieuwjaarsbijeenkomst 14.00 uur
in Rehoboth, Smalle Streek 4
Stap voor Stap
Middagwandeling
Jaarvergadering, na de pauze treedt het
Smartlappenkoor
“Uit het leven gegrepen” voor ons op.
Breien 10.30 uur bij Wieke van Gelder,
Stoutenburgerlaan 1
Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur
Dannie ten Zweege

6 maart

Internationale Vrouwendagviering

7 maart

Workshop ‘Tekentaal’

Kopij voor de Nieuwsbrief van februari graag mailen
vóór 22 januari naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com

26

In het decembernummer van het
Ledenblad zit voor u allen een
nieuwe ledenpas.
Vergeet u niet die te bewaren: hij kan
nuttig zijn/voordeel opleveren.
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Het bestuur wenst
u
fijne feestdagen
en een
goede jaarwisseling
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