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Josée van der Staak

Woensdag 20 april 20.00 uur
in Dorpshuis “De Stuw”
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
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Josée van der Staak
is onze gast op de verenigingsavond
20 april a.s.

WIE IS JOSÉE?

Ik ben een enthousiaste duizendpoot.
Ik ben getrouwd met JW Drijver.
Ik ben sinds 2004 woonachtig in Vorden
in een verbouwde boerderij uit 1877.
Ik ben moeder van drie kinderen.
Ik ben oma van vier kleinkinderen.
Samen hebben we zes kinderen
en negen kleinkinderen.
Ik ben zangeres.
Ik ben tekentaaldocent.
Ik ben tekentherapeut.
Ik ben voorzitter van de vereniging Tekentaal
Ik ben voorzitter van de stichting T.O.M.
(tekst en foto’s website: Josée van der Staak)

“Zo lang ik mij herinner, is zingen mijn lust en mijn leven. Vanaf

mijn 15e heb ik klassieke zanglessen genoten van Eugenie
Dietewig-Bruigom, docent aan het Utrechts Conservatorium. Acht
jaar lang zong ik onder haar leiding naast klassiek ook lichte
muziek. Ik koos uiteindelijk voor de lichte kant. Musicals en
evergreens, mooie chansons en later eigen muziek op tekst van
Mariet Lems.
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Verslag van verenigingsavond van 16 maart
In de fris opgeschilderde zaal van ‘De Stuw’ hielden we alweer
onze derde verenigingsavond van dit jaar.
Na het welkom van Ruth hebben we een kaarsje aangestoken en
een moment stilte in acht genomen om Henny Kelder te gedenken
die na een kort ziekbed is overleden.
Daarna kondigde Ruth met veel plezier onze dorpsgenoot, de
heer Hans van den Berg aan. Hij was leraar Duits maar sinds zijn
pensionering actief als vrijwilliger in Huize Doorn en bij De
Waterlijn maar ….geeft ook lezingen over de religieuze sporen in
en om Amersfoort.

foto’s: Jeannette van Driel

Tijdens zijn werk voor De Waterlijn door de grachten van
Amersfoort viel hem op dat er zoveel kerken, kapellen, kloosters
en andere religieuze gebouwen staan in en bij de stad, vaak al
lang niet meer in gebruik waarvoor ze bedoeld zijn.
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Hij ging zich erin verdiepen en het gevolg is dat wij ademloos
hebben kunnen luisteren naar zijn verhalen over de oorsprong
van al die gebouwen.
Waarom ze werden gebouwd, door wie, hoe veel er nog van
over is en ook over waar het geld vandaan kwam om ze te
kunnen bouwen.
Hoe was het bijvoorbeeld mogelijk dat een toch vrij kleine
middeleeuwse stad zo’n grote kerk kon bouwen met een op één
na hoogste toren van Nederland, de Lieve-Vrouwe-kerk. Alleen
de Dom van Utrecht is hoger.
Wie van ons wist dat door
onvoorzichtigheid van de soldaten van de
Prins van Oranje, die zelf een veilig
onderkomen had gezocht in het huis met
de “blauwe ramen” van de rijke bankier
Cohen
terwijl zijn legertje werd ondergebracht in
de Lieve-Vrouwe-kerk, de kerk in de lucht
is gevlogen.
Huis van Cohen

Alleen de toren werd gespaard en die staat er nog steeds. Meneer
vertelde dat we op het Lieve Vrouweplein nog steeds in de
bestrating de contouren kunnen zien van waar ooit de kerk heeft
gestaan.
We kregen een verklaring voor de naam van de Heiligenberg. Op
doorreis vanuit Leusden naar Utrecht ontdekte een Belgische
graaf de heuvel en liet daar in 1006, toen hij bisschop Ansfridus
van Utrecht was geworden, een klein klooster bouwen.
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Slechts 5 Benedictijner monniken woonden er en daarmee begon
de religieuze geschiedenis van Amersfoort. Ze woonden er
slechts 28 jaar en kozen er toen voor om binnen de veilige muren
van Amersfoort te gaan wonen. Vanaf het moment dat Amersfoort
stadsrechten kreeg, werden er muren om de stad gebouwd. Van
de eerste muur resten nu nog de Muurhuizen, uniek in Nederland.
Ook de Kamperbinnenpoort rest nog uit die tijd.
Toen het inwonertal groeide werd een tweede muur wijder om de
stad gebouwd en de eerst afgebroken. Ook die tweede werd later
afgebroken maar daarvan staat nog steeds veel overeind.

Amersfoort werd een bedevaartsoord doordat
de bisschop van Utrecht ervoor zorgde dat er
veel kerken en kloosters werden gebouwd. Men
moest betalen om in de stad te verblijven en
daardoor kwam er veel geld binnen. Daarvan
werden de kosten van het bouwen van o.a. de
Lieve-Vrouwe-kerk betaald en zo kreeg
Amersfoort veel aanzien.
Ook het kerkje in Leusden, misschien wel het
oudste kerkje in Nederland, hoorde daar bij.

Het Agnietenklooster trok veel meisjes uit de omgeving die non
wilden worden en is daarom zo enorm groot. De Augustijner
monniken zaten in Monnikendam, later in Mariënhof.
De gebouwen staan er geheel of gedeeltelijk nog steeds en in het
Agnietenklooster wonen ook nog steeds nonnen.
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De heer Van den Berg noemde nog veel meer namen van kerken,
kloosterorden, kapellen, schuilkerken, liefdadigheidsinrichtingen,
weeshuizen, de meeste aangestuurd door kerk.
Toen de joden werden verdreven uit Portugal en Spanje en de
Oost-Europese joden moesten vluchten vanwege de pogroms en
velen neerstreken in Nederland en ook in Amersfoort, werd er ook
nog een synagoge gebouwd die er nu nog staat.
Velen van ons kennen de meeste gebouwen wel maar na de
heldere en interessante uitleg van de heer van de Berg zullen we,
als we weer eens door Amersfoort wandelen of fietsen, met meer
historisch besef kijken naar wat Amersfoort ons te bieden heeft.
Henny van Hoek.

Kaart: Lieke van der Vos
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We ontvingen bericht van overlijden van
mevrouw Henny Kelder - Postma
We hebben haar herdacht tijdens de Verenigingsavond
op 16 maart jl.
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Viering Internationale Vrouwendag 2016

Met een staande ovatie dankten de
120 aanwezige vrouwen in dorpshuis
De Stuw actrice Inez Timmer voor
haar indrukwekkende optreden.
Internationale Vrouwendag werd op 8
maart met elkaar feestelijk gevierd.

In de grote zaal waren enkele stands
o.a. van Greet Luth met door haar
vervaardigde handwerken
Deze verkocht zij voor een goed
doel, hetgeen een bedrag van €165,opleverde.

Tijdens de voorstelling van Inez
Timmer maakte men kennis op
een heel persoonlijke manier met
Lale Andersen (Duitse zangeres),
haar onzekerheid en de
verscheurdheid tussen haar liefde
voor een Joodse componist, haar
carrière en haar kinderen.
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Tijdens de avond volgden we haar, van haar
eerste onzekere stappen op het toneel tot het
verpletterende succes met Lili Marleen, het
lied dat door een aaneenschakeling van
toevalligheden uitgroeide tot een wereldhit.
Andersen’s leven was een avontuurlijke
koorddans tussen zorgeloosheid, angst,
aanpassing en succes.

Het was een avond met humor en blijheid, maar ook met
ontroering. Geboeid en gefascineerd beleefden te toeschouwers
de verschillende etappes van een unieke artistieke carrière die
onlosmakelijk verbonden is met het lied dat in 1941 de wereld
rondging: Lili Marleen, het doorzetterlied van de legerzender
Radio Belgrado. Waar eindigt de onschuld van een lied, “de
schalgershymne van de Tweede Wereldoorlog”, door vriend en
vijand vol enthousiasme gezongen?

Inez Timmer interpreteerde in
haar rol als Lale Andersen alle
facetten van deze controversiële
zangeres met authentieke
beelden, zang en voordracht.
In De Stuw hebben de vrouwen genoten van een prachtige
avond met een professioneel optreden. Een welverdiende ovatie
voor Inez Timmer.
Tineke Burger - Blommers
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Vrouwen van Nu, afdeling Hoevelaken was aanwezig met
een stand op de Seniorenbeurs in het Hart van Holland
in Nijkerk op 18 maart jl.
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Workshop Sounder-Sleep-Systeem
U kent dat allemaal wel: je gaat
vermoeid naar bed maar het lukt toch
niet om in slaap te vallen. Of je hebt een
paar uur geslapen en dan lukt het niet
om opnieuw de slaap te vatten en
vervolgens lig je uren wakker.
Naast alle ontspanningsoefeningen die de 'specialisten' ons
aanreiken is er weer een nieuwe techniek ontwikkeld om het
lichaam te ontspannen en tot rust te komen.
Met het Sounder-Sleep-Systeem worden technieken aangeleerd
om op een eenvoudige en doeltreffende manier de slaap te vatten.
Met kleine eenvoudige zachte bewegingen en
ademhalingstechnieken leer je het lichaam te ontspannen, de
gedachten tot rust te brengen waardoor een weldadig
slaappatroon kan ontstaan.
Karin van Teeffelen is fysiotherapeut (sinds 1983) en heeft samen
met haar man de maatschap Feldenkrais Enzo in Ermelo.
Sindsdien heeft zij zich verdiept in allerlei specialisaties
waaronder het Sounder-sleep-systeem.
Wij hebben haar uitgenodigd om hierover een workshop te geven.

Wanneer:

op 12 april om 14.00 uur

Waar:

in De Hobbit

U bent van harte welkom!

U kunt zich nog opgeven bij Thera Mulder:
theramulder50@gmail.com
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Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar in de
bus!!!!
09:15 uur: Vertrek vanaf achter ‘De Stuw’ ( De Haen)
10:00 uur: Koffiestop voor koffie met gebak in Ede.
Daarna rijden we via een toeristische route naar het bruisende
middelpunt van Maas & Waal: Moeke Mooren in Appeltern.
In ‘Moeke Mooren’ staat een goed verzorgde koffietafel met kroket
en groentesoep voor u klaar.

14:00 uur: We stappen we aan bord van ‘De Sluizer’ en maken
een rondvaart door het recreatie-en natuurgebied De Gouden Ham.
15:45 uur: Einde rondvaart en vertrek naar het pittoreske stadje
Megen waar u tot
17:00 uur een uurtje naar eigen keuze mag invullen met
bijvoorbeeld een rondwandeling, een museumpje of een terrasje.
17:00 uur: Vertrek richting Hoevelaken
18.00 uur: Aankomst Kantemarsweg, Hoevelaken
Opgeven bij Tineke Petersen 033-4755554 of Ineke van de
Kamp 033-4653215
Kosten: € 50,00 p.p.
Betalen bij aanmelding
Rekeningnummer NL 31 RABO 0302 2429 61 Vrouwen van Nu,
Hoevelaken o.v.v. voorjaarsreisje 2016
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Breien/haken voor een goed doel
èn
contacten
en gezelligheid

De breigroep werkt in eerste instantie voor Dorcas Hulp en
Ontwikkeling. We breien truien voor volwassenen, sokken maar
vooral dekentjes van ca. 80/100 cm.
Omdat contact en gezelligheid belangrijk is komen we, als we
kunnen, naar de bijeenkomst om met elkaar te overleggen, te
leren en te breien. We kunnen thuis veel of weinig aan ons
breiwerk werken. Alleen thuis breien kan ook. Door iedereen zelf
te bepalen.
We komen ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar.
Steeds bij iemand anders.
Tijd: 10.30 uur – 12.00 uur
Vrijdag 25 maart was onze groep voor de 2e keer bij elkaar.
Leerzaam en erg gezellig.
Wie heeft restanten breiwol?
Heeft u bekenden die e.e.a. hebben liggen?
Wij kunnen het gebruiken!
Graag inleveren bij Reneke Schoneveld, Oranjelaan 5 in
Hoevelaken.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich aanmelden
bij Reneke Schoneveld 06-33032140
Mail: renekeschoneveld@hotmail.com
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WE GAAN WEER FIETSEN.
GA MEE EN ONTDEK HOE
MOOI DE OMGEVING VAN
HOEVELAKEN IS.

Elke dinsdag in mei en juni dus noteer:
mei: 03 - 10 - 17 - 24 - 31
juni: 07 - 14 - 21 - en 28 juni de dagtocht
Wij vertrekken klokslag 9.00 uur vanaf de Brink bij het carillon.
Wij fietsen ongeveer 30 km in een matig tempo, een ongetrainde
fietser kan dus ook mee.
We hebben altijd een gezellige koffiestop dus zorg dat je wat
kleingeld bij je hebt.
Neem voor de zekerheid altijd water en eventueel wat te eten
mee.
Tussen 12.00 en 12.30 uur zijn we weer in Hoevelaken terug.
Heb je nog vragen of weet je een mooie route die jij wel wilt
voorfietsen: bel gerust.
Wieke van Gelder tel. 2535799
Cocky Kroder tel. 2534604 e-mail: h.kroder@chello.nl
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De Felicitatiecommissie zoekt enkele dames
om de verjaardagskaarten te bezorgen voor onze leden.
Alleen hier in HOEVELAKEN
Dus als je wel eens een rondje dorp doet
kun je gelijk een kaartje meenemen.
Inlichtingen bij Ria Rieswijk tel: 033 2537102
e-mailadres: riarieswijk@hotmail.com
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Provinciale Fietsdag
Heelweg
Wanneer:
dinsdag 24 mei 2016
Waar: in onze mooie
Achterhoek
Fietstocht: 45 km
Start: Café-restaurant ‘de Radstake ‘
Twenteroute 8 7055 BE Heelweg
Tijd: tussen 9.30 uur en 11.00 uur
Organisatie: Vrouwen van Nu afd. Heelweg
Kosten: Leden € 9,00 niet leden € 12,50
Rek nr.: NL 85 RABO 0364844043
t.n.v. Vrouwen van Nu afdeling Heelweg
Opgave: uiterlijk 2 mei bij Joke Gussinklo Hiddinkdijk 13a
7051ZX Varsseveld
Tel. 0315 24 15 61 Email han.gussinklo@gmail.com
Bij inschrijving vermelden: voor- en achternaam, woonplaats,
fietsdag 2016 en of u wel of geen lid bent. Geeft u zich als groep
op dan graag alle namen en afdeling vermelden.
Info: Doortje Voortman tel. 0315 24 11 37
Bijzonderheden: iedereen is van harte welkom!
Fietsen zijn te huur: € 7,50 per dag
Elektrische fiets: € 17,50 per dag
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Provinciale Wandeldag
9 juni 2016 in Halle en omgeving
De afdeling Halle van de Vrouwen van Nu organiseert de Provinciale
Wandeldag. Er zal gewandeld worden in en rondom Zelhem/Halle, ook
wel het groene hart van de Achterhoek genoemd.
Halverwege is er een stop bij wijngaard ‘De Oogsthoek’ waar de
meegebrachte lunch genuttigd kan worden. Hier wordt ook een kop
soep aangeboden. Laat u verrassen en geniet vooral van deze tocht.
U kunt kiezen uit een wandeling van ca 9 km of ca 15 km. Het
gebruik van Nordic Walking poles vinden wij prima.
Start en finish zijn bij restaurant ‘Bij Nolda’ aan de Gasthuisstraat 3, 7021
CL in Zelhem. U kunt gratis parkeren bij het restaurant of op de Brink. U
wordt verwelkomd met koffie/thee en iets lekkers. De beschrijving van de
route wordt hier verstrekt.
Zoals gebruikelijk zijn ook niet-leden van harte welkom. Neem dus
gezellig uw partner, vriendin, zus of wandelmaatje mee! U kunt starten
tussen 10.00 uur en 11.00 uur, uiterlijk 17.00 uur moet u terug zijn. Koffie
of thee staat dan weer klaar.
Uw inschrijving dient uiterlijk 23 mei binnen te zijn bij de
commissie. U kunt zich inschrijven door aanmelding bij
vvnhalle@gmail.com
(onder vermelding van uw voor - en achternaam, woonplaats en of u wel
of geen lid bent). Geeft u zich als groep op, dan graag alle
namen vermelden.
Het inschrijfgeld bedraagt voor leden € 9,00 en voor niet-leden € 12,50.
Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op bankrekening
NL77RABO0374755744 t.n.v. NBvP afd. Halle, onder vermelding van uw
naam en Wandeldag 2016.
Bij vragen kunt u bellen of mailen met:
Gradie Heesen tel: 0315-298330 of 06-20439505
e-mail: hevos@slangenburg.nl
Rieky Winkel tel: 0314-631906
e-mail: hlwinkel@hetnet.nl
Meer informatie zie website VvN provincie Gelderland
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Eendaagse tuinenreis Diepenheim-Markelo
Dinsdag 21 juni vanaf 09.30 uur bent u welkom bij:
Cultureel centrum de Pol· Raadhuisstraat 8· 7478 AG Diepenheim
Tel: 0547 - 35 29 11

Na de koffie gaan we om 10.00 uur tuinen bekijken.
Daarna gaan we lunchen, waarna een derde tuin wordt bezocht.
Rond 15.45 uur zullen we daar de eendaagse afsluiten.
Bij deze activiteit kunnen we ongeveer 100 dames ontvangen.



De deelnamekosten zijn € 28,50 p.p.
Het bedrag overmaken vóór 7 juni op rekeningnummer

NL05RABO0330340158
t.n.v. Joke Oonk - ten Pas Tuincommissie Gelderland
Vrouwen van Nu
Opgave vóór 1 juni bij Anke Grotentraast
Per telefoon 0575 – 469325 of
per e-mail j.grotentraast@planet.nl.
Opgave per e-mail wordt altijd bevestigd. Voor informatie zie website
vrouwenvannu.nl/gelderland/ééndaagse-tuinenreis
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Activiteitenagenda

5 april

Stap voor Stap Middagwandeling

12 april

Workshop Sounder-Sleep-systeem
in De Hobbit, Van Dedemlaan 2, 14.00 uur

13 april

Voorjaarsreisje

14 april

20 april

26 april

3 - 10 - 17 mei

Provinciale Ontmoetingsdag in Klarenbeek

Verenigingsavond
m.m.v. Josée van der Staak

Stap voor Stap Dagwandeling

Fietsen 9.00 uur vanaf De Brink

6 mei

Breien 10.30 – 12.00 uur
Reneke Schoneveld

18 mei

Verenigingsavond “De Kampioensbakker”
Paul Berntsen

24 mei

9 juni

15 juni
28 juni

Provinciale Fietsdag in Heelweg

Provinciale Wandeldag in Halle
Koffieochtend “De Haen” 10.30 uur

Dagtocht Fietsen

Kopij voor de Nieuwsbrief van april graag mailen vóór 25 april naar e-mail:
hvanblotenburg@hotmail.com
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Doen
Als wij niet delen
in de straat,
dan zal de wereldvrede
nimmer komen,
omdat de vrede in
ons zelf ontstaat,
in wat wij samen doen
en niet in wat wij
samen dromen.

Toon Hermans
Alle aanwezigen ontvingen bovenstaand gedicht tijdens de
Vrouwendagviering in Hoevelaken.
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