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Regina Ederveen
Woensdag 19 april 20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’

De zaal is open vanaf 19.30 uur.
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Regina Ederveen
harpiste

Regina Ederveen behaalde aan het Utrechts
Conservatorium het diploma Uitvoerend Musicus Harp.
Op het Orpheus-Concours won Regina de hoofdprijs
voor de beste interpretatie van hedendaagse
kamermuziek. Ook behaalde ze de 2e prijs in de
categorie solisten. Zij gaf als enige harpiste in het
internationaal samengestelde YouTube Symphony Orkest
een concert in Carnegie Hall, New York. Regina
Ederveen ontving een beurs van het Prins Bernhard
Fonds voor studie op het gebied van de Keltische harp.
Van Regina werden meerdere cd's uitgegeven.
Zij speelt in verschillende ensembles, o.a. met fluit,
orgel, sopraan. Ook werkt ze samen met een
woordkunstenaar waarmee zij een programma brengt
over Vincent van Gogh alsook een Joods programma.
Regina heeft een uniek concertprogramma over de
roemruchte harpiste Rosa Spier.
Regina Ederveen bespeelt een gouden Lyon & Healypedaalharp en een Dusty Strings celtic harp.
Info www.reginaederveen.nl
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Op de verenigingsavond
19 april a.s.
houden de

Breigroep
Creatieve groepen
Felicitatiecommissie
Handwerkgroep

een kleine tentoonstelling
van alle activiteiten.
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Verslag verenigingsavond maart 2017
De avond begon een beetje spannend want de laptop
van onze gaste kreeg geen contact met de beamer
maar… het kwam uiteindelijk toch goed en opgelucht
kon voorzitster Ruth de avond openen en iedereen
welkom heten.
Onze gaste was Karin Anema, die na
haar studie landschapsarchitectuur
in Wageningen, in 1985 haar eigen
bureau voor journalistieke
producties en fotografie startte. Zij
geeft workshops aan mensen die zich
beter willen leren uitdrukken en schrijven. Ook heeft
ze zeventien boeken geschreven over cultuur,
landbouw, ontwikkelingssamenwerking,
gezondheidszorg en vooral ook over haar bijzondere
reizen naar verre uithoeken in de wereld. Haar
interesse in geïsoleerde leefgemeenschappen bracht
haar ertoe om die groepen en stammen te bezoeken.
Intussen voedde ze ook nog vier kinderen op… We
hadden dus een zeer veelzijdige en interessante
vrouw ‘in huis’.
Het verhaal dat zij ons vertelde is
waar gebeurd en daar gaat haar
laatste boek over: “Vandaag koop
ik alle kleuren”. Tijdens een
schaatstocht van haar op het
IJsselmeer rijdt in de verte nog
één figuurtje.
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Ze stopt omdat zij voelt dat er iets mis is met haar
schaats en probeert dat te verhelpen maar het lukt
niet en als de persoon, een man, dichterbij komt
vraagt zij hem haar te helpen. Hem lukt het wel en ze
rijden samen terug naar de wal. Onderweg vertelt zij
de man wie ze is en wat ze doet en ook hij noemt zijn
naam, Ton.
Weken later krijgt zij een mailtje en zo vertelde zij
ons: ‘Mailtjes die ik niet herken delete ik altijd
meteen, maar ondanks het feit dat ik deze niet
herkende deed ik dat nu niet en bleef de wat
bijzondere tekst herlezen’. Na een poosje begreep ze
dat het van de man op het ijs kwam. Ze heeft hem
teruggemaild en zo kwam er meer contact en zelfs een
ontmoeting en tijdens die ontmoeting vertelde de
man haar zijn uiterst tragische maar ook bijzondere
levensverhaal. Hij zei dat hij niemand ooit iets had
verteld over zijn leven en Karin was geraakt…
De man, Ton (in het boek Twan) vertelde dat hij was
geboren in een Brabants katholiek gezin, hij de oudste
van 7 kinderen. Hij
kreeg geen liefde of
aandacht, vader was
ruw, (noemde zijn
kinderen een nest
rotjongens) en werkte in
een slachterij, moeder
kwam nauwelijks haar
bed uit.
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Op zijn twaalfde nam zijn vader hem in de vakantie
mee naar de slachterij en zo vertelde hij aan Karin: ‘Ik
waadde door het bloed en moest gruwelijke dingen
doen’. Het geld dat hij ermee verdiende mocht hij
houden en dat gebruikte hij om tekenmateriaal van te
kopen want dat was zijn hobby en in die tekeningen
drukte hij uit wat hij voelde, zijn eenzaamheid en zijn
probleem om de wereld om hem heen te begrijpen.

Na de lagere school ging hij naar de HBS en hij kreeg
in die tijd zijn eerste psychose. Hij ging roken, drinken
en drugs gebruiken en kreeg de diagnose schizofrenie.
Nog steeds tekende hij veel, Jeroen Bosch-achtige
tekeningen, luguber, met veel dood en bloed.
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Toch behaalde hij zijn einddiploma, kreeg weer een
psychose en werd opgenomen. Na de tweede opname
van zeven jaar zonder behandeling besefte hij dat hij
zelf aan zijn genezing moest werken en stopte met
roken, drinken en de drugs en begon te sporten,
zonder plezier maar gedreven en gedisciplineerd. Van
opgespaard geld kocht hij zelfs een huisje want hij
had werk gevonden als technisch tekenaar. Toen
Karin hem leerde kennen woonde hij daar en vertelde
haar steeds meer details over zijn leven en Karin
stelde hem voor om samen een boek te schrijven over
zijn leven. Hij stemde er mee in en ze hadden bijna
dagelijks contact. Zij liet hem steeds alles lezen wat zij
geschreven had maar hij heeft nooit één letter in haar
tekst veranderd.
Ze gingen samen mountainbiken en toen pas kreeg hij
er plezier in en vanaf toen ook werden zijn
tekeningen rustiger, structureler en met mooiere
kleuren, niet meer bijna alleen zwart en somber. Hij
zei toen ook: “Vandaag koop ik alle kleuren”, de titel
van het boek. Karin vertelde dat ze alles wat hij had
gemaakt nauwkeurig heeft bestudeerd om hem beter
te begrijpen.

Foto’s Marianne Korthorst
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Helaas stierf Twan op 61-jarige leeftijd, vlak voor het
boek uitkwam.
Het was een schok voor Karin maar zij heeft gezorgd
dat er een tentoonstelling is gekomen van al zijn
kunst, want zij zag wat hij maakte als kunst. Ook in
Duitsland komt een tentoonstelling en dat geeft haar
een goed gevoel.
Dit verhaal en de wijze waarop Karin het vertelde
maakte dat iedereen in de zaal geboeid luisterde, het
was doodstil… Het werd geen vrolijke avond, dat
hopen we de volgende verenigingsavond weer mee te
maken, maar ik denk dat alle aanwezigen nog weleens
terug zullen denken aan het tragische leven van Twan,
dat pas waarde kreeg toen hij Karin Anema had leren
kennen.
Henny van Hoek.

Lieke van der Vos
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Gezelligheid kent
geen tijd…
Al vele jaren wordt er
één keer per maand op
woensdagavond bij
Anne- Lies van de
Woerd geknutseld.
Gemiddeld komen er
dan zo’n 8 tot 12 dames
bijeen om elkaar te
inspireren bij het maken
van velerlei
kunstzinnige en gezellig
voorwerpen. Versierde
doosjes, leuke hangers
van papier, wol en zelfs
van stokjes, eigenlijk te veel om op te noemen…
Woensdag de 22 ste ben ik maar eens gaan kijken wat
daar zoal tot stand wordt gebracht. Het zag er
allemaal heel geanimeerd en gezellig uit, al die dames
rond een grote tafel met in het midden alle mogelijke
kleuren wol. Niet alleen de handjes gingen rap, ook de
mondjes…
Vrouwen hebben nooit gebrek aan woorden en daar
gaat het op zo’n avond natuurlijk óók om, gezellig en
in goede harmonie bij elkaar zijn, wat plagerijtjes over
en weer en luisteren naar elkaars wel en wee en dat is
precies wat deze dames al vele jaren met elkaar doen
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in het gastvrije huis van AnneLies. De samenstelling
van de groep wisselt soms maar er is een vaste kern
van 8 dames die trouw komen en er plezier aan
beleven.
De foto laat zien wat er die avond werd gemaakt:
vogeltjes! Met een bosje op maat geknipte draden in
verschillende kleuren werd, door die bosjes op een
kunstzinnige manier in en om elkaar te draaien en
vast te knopen, het vogellijfje gemaakt. Daarna moest
het staartje zorgvuldig op maat worden geknipt en uit
rood papier een snaveltje gefabriceerd… Kom er maar
eens om…
Tot slot moesten twee
piepkleine zwarte
kraaltjes als oogjes
worden vastgezet in het
kopje, een heel gepriegel
dus maar de dames kregen
het met wat hulp voor
elkaar en begonnen enthousiast meteen aan het
tweede vogeltje. Het werd een leuke bonte
verzameling van vogels, van spreeuwen, mussen en
roodborstjes tot bonte tropische vogels.
Het wachten is nu op een tentoonstelling als resultaat
van al die creativiteit…
Henny van Hoek
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UITSLAG ENQUETE
Inmiddels zijn de
ingeleverde
enqueteformulieren
verwerkt en kunnen we
jullie de resultaten laten
weten. Heleen had alle formulieren verzameld en
heeft de uitkomsten voor bestuur prachtig verwerkt
in een leesbare uitslag.
Er waren (maar) 51 enquêteformulieren
ingeleverd...
Als we dat aantal van de positieve kant benaderen,
kunnen wij concluderen, dat de leden tevreden zijn
over het draaien van de vereniging, daar de andere
leden het niet nodig vonden om met
suggesties\ideeen te komen c.q. hun stem te laten
horen.
Aan de andere kant vonden wij het aantal ingeleverde
formulieren wel bedroevend weinig…
Er waren 5 algemene vragen en 1 vraag voor de
commissieleidsters.
Per vraag zal ik de uitkomsten weergeven.
47 van de 51 zijn lid van een interessegroep.
De leden zijn over het algemeen tevreden over het
functioneren van hun groep; de aangegeven
suggesties zoals b.v. meer interesse van de kant van
het bestuur, hebben we binnen het bestuur besproken
en zullen de bestuursleden ter harte nemen.
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30 leden nemen wel deel aan een workshop, 16 leden
niet.
De redenen waarom men niet deelnam, waren o.a.
geen tijd, geen interesse in het onderwerp, teveel
andere bezigheden.
Enkele suggesties werden wel gegeven, waarbij
gekeken wordt, of die bruikbaar/ haalbaar zijn.
De maandelijkse verenigingsavond werd door 36
leden geregeld bezocht, 13 leden gaven aan niet te
gaan. De leden zijn tevreden over het programma en
geven er een compliment voor.
Algemene suggesties waren zang, toneel of cabaret.
We zullen het voor zover mogelijk, meenemen bij de
samenstelling van het nieuwe programma.
Waar wij als bestuur ook benieuwd naar was, of er
meer vraag zou zijn naar ochtenden/ middagen i.p.v.
avonden, maar dat is niet zo. 3 wilden wel de ochtend
en 8 leden gaven aan, voorkeur voor de middag te
hebben.
Veel complimenten waren er voor de Nieuwsbrief. De
leden zijn zeer tevreden over de lay-out en de inhoud
van de nieuwsbrief, leuke verslagen, goede informatie.
21 leden gaven aan het prettig te vinden de NB
rechtstreeks via de mail te krijgen, 18 vinden het
prima via de website.
Een suggestie, om per toerbeurt een verslag te vragen
aan de interessegroepen, vinden wij zeker een leuk
idee.
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Het jaarlijks voorjaarsreisje werd door 40 leden
met 'ja' beantwoord, 8 zeiden 'nee', 3 hadden geen
mening.
Een heel aantal gaf aan nooit mee te gaan omdat ze
zelf nog veel op reis zijn, enkelen omdat ze niet tegen
de bus kunnen.
Tenslotte de vraag voor de commissieleidsters, waar
wij als bestuur ook benieuwd naar waren, gezien de
opkomst bij de uitjes.
29 leden gaven aan het uitje te waarderen, 18 leden
hadden de vraag niet ingevuld, daar zij geen
commissieleidsters waren.
Aangegeven werd wel dat het door de gemeleerde
groep een probleem is om wat te organiseren:
niet allen zijn even mobiel en actief.
Enkele ideeen werden aangedragen maar bijv. het
Singer- museum is lastig vanwege het
vervoersprobleem en te ver, gezien de tijdsduur, een
middag, voor het uitje.
Een bloemetje is ook goed, gaven sommigen aan.
Algemene conclusie voor ons als bestuur is, dat de
leden tevreden zijn, en dat we op dezelfde voet door
kunnen gaan.
De uitvoerbare ideeen nemen we zeker mee.
Met dank aan Heleen voor de uitwerking en aan de
leden, die het formulier hebben ingevuld.
Ruth Westra-Vreedenburgh
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Viering
Internationale
Vrouwendag 2017

‘Er zijn geen grenzen aan wat wij als vrouwen willen
bereiken’, aldus Michelle Obama. Gekozen als spreuk
aan de voorzijde van de fleurige uitnodigingskaart
voor de viering van Internationale Vrouwendag 2071.
Ruim 100 vrouwen kwamen op dinsdag 7 maart
bijeen in ons dorpshuis De Stuw om voor de negende
keer deze dag te vieren. Ook van buiten Hoevelaken
kwamen belangstellen de avond bijwonen. De zaal
versierd met voorjaarsboeketten zag er feestelijk uit.
Met een kop koffie of thee, natuurlijk vergezeld van
een plakje cake, in de hand ontmoetten de vrouwen
elkaar, gingen op zoek naar een plaatsje of bezochten
de stand van Emax Domino. Daar werden gretig
aankopen gedaan, want de fleurige artikelen trokken
veel aandacht. Het goede doel werd daarbij niet uit
het oog verloren.
Ook de handtekeningenactie van Amnesty
International verliep succesvol.
Han Both, lid van de werkgroep Internationale
Vrouwendag Hoevelaken opende de avond.
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Zij stelde Patricia van Loozen, wethouder van de
gemeente Nijkerk, voor en deze vertelde op heel
persoonlijke wijze haar levensverhaal. Deze
ambitieuze vrouw heeft in haar leven met
doorzettingsvermogen een doel bereikt waar ze zelf
met enige verwondering op terugkijkt. Een boeiend
en interessant verhaal door haar verteld op spontane
wijze. Goed om zo een wethouder beter te leren
kennen.
Daarna werd met enige vertraging de film
‘Suffragette’ vertoond. Een prachtige, maar ook
emotionele film waar de aanwezige vrouwen stil van
werden.
In de pauze belichtte Han Both het project van
Amnesty waarbij aandacht werd gevraagd voor de
erbarmelijke omstandigheden waaronder in minder
ontwikkelde landen arbeid in het bijzonder door
vrouwen en kinderen plaatsvindt. En vooral voor de
manier waarop bedrijven als Unilever de mensen daar
uitbuiten. Ook voor twee vrouwen uit onze naaste
omgeving werd aandacht gevraagd. Broodnodige
aandacht in de vorm van een broodtrommel waarin
een bijdrage gedaan kon worden, welke aan hen op
discrete wijze overhandigd zal worden.
Met een gedicht en een kaarsje werden de gasten
uitgeleide gedaan en konden zij terugzien op een
mooie viering van Internationale Vrouwendag.
Tineke Burger
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WE GAAN WEER
FIETSEN.
GA MEE EN ONTDEK
HOE MOOI DE
OMGEVING VAN
HOEVELAKEN IS.
Elke dinsdag in april, mei en juni dus noteer:
april: 04 – 11 – 18 – 25
Wij vertrekken in april om 13.00 uur vanaf
De Brink bij het carillon.
mei: 02 – 09 – 16 – 23 - 30
Wij vertrekken in mei om 9.30 uur vanaf
De Brink bij het carillon.
juni: 06 – 13 – 20 - 27
Wij vertrekken in juni om 9.30 uur vanaf
De Brink bij het carillon.
We hebben altijd een gezellige koffiestop dus zorg dat
je wat kleingeld bij je hebt.
Weet je een mooie route die wij allemaal kunnen
fietsen, dan ben je van harte welkom om deze route
met ons te fietsen.
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Fietstocht rondje Lingestreek
16 mei 2017
Vrouwen van Nu afd. Ophemert
organiseert op
16 mei 2017
een fietstocht van ongeveer 50 km.
We fietsen door prachtige natuurgebieden.
Voor meer informatie: zie Nieuwsbrief februari 2017
op de website van afdeling Hoevelaken
(opgeven vóór 25 april)

Provinciale wandeldag
donderdag 31 augustus
De wandelgroep van de afdeling
Dieren e.o. van de Vrouwen van NU
organiseert dit jaar de Provinciale Wandeldag.
Er zal worden gewandeld in Nationaal Park
Veluwezoom in Rheden, in de bossen, langs de beken
en door de heide in de omgeving van de Posbank.
We hopen uiteraard dat de heide dan bloeit.
Voor meer informatie: zie Nieuwsbrief maart 2017
op de website van afdeling Hoevelaken’
(opgeven vóór 1 augustus)
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Eendaagse tuinenreis
Diepenheim-Markelo
Maandag 20 juni om 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 euro p.p.
Het bedrag overmaken vóór 7 juni aan de
penningmeester op rekeningnummer
NL05RABO0330340158 t.n.v. Joke Oonk – ten Pas
Tuincommissie Gelderland Vrouwen van Nu.
Het is van belang bij het betalen altijd duidelijk de
tuinclubnaam en plaats van de afdeling, de activiteit en het
aantal personen te vermelden.
Opgave vóór 1 juni bij Anke Grotestraat
Per telefoon 0575 - 46 93 25 of
per e-mail
j.grotentraast@planet.nl.
Opgave per e-mail wordt altijd bevestigd.
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Hand in hand
Wat zou de wereld mooi zijn
als voor iedereen de bloemen bloeien
en de vogels fluiten.
Wat zou de wereld mooi zijn
als er voor iedereen een plekje is.
Wat zou de wereld mooi zijn
als alle mensen gelukkig kunnen zijn.
Dat zou een mooie wereld zijn!
Want de wereld is voor iedereen:
De bloemen en de vogels,
het groene gras
en het frisse water uit de bron.
De zon overdag
en de maan in de nacht.
Het lied in de straat,
een stem die roept.
Jouw lach voor mij,
mijn arm om jouw schouders.
De wereld is voor iedereen.
En iedereen draagt zijn steentje bij.
Hand in hand naar het nieuwe land,
dat toekomst heet.
Samen maken wij er meer van.
Dat zou een mooie wereld zijn!
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Activiteitenagenda

11-18-25april

Fietsen vertrek 13.00 uur vanaf De Brink
bij het carillon

12 april

Voorjaarsreisje

19 april

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

21 april

Breigroep bij Anne-Lies v.d. Woerd
Haverhoek 6 10.30 uur

25 april

Stap voor Stap
Dagwandeling

16 mei

Fietsrondje Lingestreek afdeling Ophemert
zie nieuwsbrief

17 mei

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

15 juni

Koffieochtend 10.30 uur ‘De Haen’

20 juli en
17 augustus

Koffieochtend 10.30 uur ‘De Haen’

31 augustus

Provinciale wandeldag Dieren
zie nieuwsbrief

Kopij voor de Nieuwsbrief van mei graag mailen
vóór 24 april naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com
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