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Verenigingsavond in Kerstsfeer 

Woensdag 16 december 20.00 uur 

In Dorpshuis “De Stuw” 

 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
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Helaas is 

Mevrouw  

Janny Rieff – Grootjens  

uit Lelystad   

door ziekte verhinderd 

om de avond voor  

ons te verzorgen. 

 

 

 

In haar plaats hebben we  

de heer Kees Geelhoed gevonden. 

 

Hij vertelt op een beeldende en  

  dynamische manier, luchtige, gevoelige  

en verrassende geschiedenissen. 

 

Als verhalenverteller verbindt hij zich 

helemaal met de beelden en emoties  

die een verhaal schenkt en  

neemt hij ons daarin mee 
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BESTUURSZAKEN 

Zoals u vast al hebt gezien en/of gehoord is er een nieuw 
bestuurslid gevonden om een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de instandhouding en bloei van onze afdeling 
van de Vrouwen van Nu. 
 

  

 

 

Het bestuur draagt Jeannette van Driel met genoegen 

voor, maar de beslissing is aan de verenigingsleden.  

Hebt u bezwaar tegen haar benoeming tot bestuurslid in 

de jaarvergadering van 20 januari van het volgend jaar, 

dan kunt u dit vóór 1 januari 2016 kenbaar maken aan de 

voorzitter van het huidige bestuur, Ruth Westra. 

 

  

                                       

 

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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Ter gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan van onze afdeling van de 
Vrouwen van Nu organiseerde de 
Creatieve groep een workshop 
kaarten maken op woensdagavond 
4 november. 

Er hadden zich 23 dames opgegeven. Helaas waren er 
vier zonder afmelding niet komen opdagen, hetgeen niet 
leuk was voor de organisatoren. 

We werden welkom geheten met koffie of thee, 
ingeschonken door onze voorzitter, en iets lekkers. 
De workshop werd geleid door Betty Jansen en Anne-lies 
van der Woerd die al e.e.a. voor ons hadden voorbereid. 
Na een uitgebreide uitleg door beide dames gingen we 
aan het werk. 

We hebben 3 verschillende wenskaarten gemaakt. Iedere 
kaart kon nog worden versierd met b.v. kraaltjes, glitters, 
vlinders, bloemen, takjes, zodat de kaarten niet hetzelfde 
werden. Het was een gezellige avond. Na nog een 
drankje gingen we voldaan huiswaarts. Betty en Anne-
lies, nogmaals bedankt voor de creatieve avond. 

Mieke de Groot 

 

 

 

 

 

 

      Foto’s Marianne Korthorst 
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                                Lieke van der Vos 
 

Woensdagavond 18 november was Jennifer Evenhuis te 
gast bij een gezamenlijke verenigingsavond van de 
Vrouwen van Nu Hoevelaken, Passage Nijkerk en NVVH 
Vrouwennetwerk Nijkerk. 
In de zaal waren ca. 120 vrouwen, een geweldige 
opkomst dus. We verwachtten veel van haar optreden, 
maar de reacties van de aanwezige vrouwen waren heel 
divers. 
Jennifer Evenhuis is een cabaretière die veel optredens 
verzorgt door heel het land. Op haar speellijst staan de 
wat kleinere schouwburgen en zij treedt 
daar ca. 6 x per maand opZij verzorgde 
voor ons het optreden “GUL”  
We zeggen dat we erg gul zijn, we 
hebben veel voor anderen over. Maar als 
het er op aan komt vinden we alleen 
onszelf belangrijk en erg goed. 
 
Reneke Schoneveld                              

                                  

                                   Jennifer Evenhuis  /  foto: Henk Eilander 
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Beste wensen voor het nieuwe jaar 
Met lente: hoop 
Zomerse warmte 

Herfstgeluk 
Winterse geborgenheid 

 
 
NIEUWJAARSONTMOETING  
Op donderdag 7 januari vindt onze traditionele eerste 
ontmoeting van het jaar plaats. Deze keer zien we elkaar 
weer in Rehoboth. 
  
Het officiële gedeelte begint om 14.00 uur, de zaal is open 
om 13.30 uur. Koffie/thee met 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 half twee 
aanwezig te zijn voor het opstellen van het materiaal.  
Graag tot dan!!!  
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Woensdag, 20 januari 2016 

 

Jaarvergadering 2016  
Vrouwen van Nu, afd. Hoevelaken  

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter Ruth Westra 
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 21 

januari 2015 
3. Jaarverslag van de secretaris 
4. Financieel verslag en begroting van de 

penningmeester 
5. Verslag van de kascommissie 
6. Benoeming nieuw kascommissielid 
7. Bedanken commissieleidsters 
8. Rondvraag 
9. Benoeming nieuw bestuurslid 
10.Aftreden oud bestuurslid 
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Notulen jaarvergadering  

Woensdag 21januari 2015 

 

Jaarvergadering 2015 

Vrouwen van Nu, afd. Hoevelaken 

           Notulen: 
     1.Opening door de voorzitter Greet Wortel 

 

Bericht van verhindering ontvangen van mw. M. 
Gaasbeek, mw. M. Schipper, mw. G. Rond, mw. R. van 
Roy, mw. H. Kelder, mw. Th. Brugman, mw. B. Smids, 
mw. N. Kok. 

1. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 15 januari 
2014. Notulen goedgekeurd. 

2. Jaarverslag van de secretaris. 
3. Financieel verslag en begroting van de 

penningmeester 
Tonny vraagt waarom er nog steeds zoveel geld op de 
spaarrekening staat. Sommige leden vinden de 
ver.avonden af en toe saai. Meer uitgeven voor de 
ver.avonden dus. In 2015 gaat er ca. 5000,- van de 
rekening af i.v.m. Jubileum. Het saldo van de 
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spaarrekening gaat in 2015 dus een heel stuk naar 
beneden. M. Korthorst heeft ook het idee eens een dure 
schrijver o.i.d. uit te nodigen. Greet vraagt zich af met 
welk saldo dit bestuur begonnen is. Tonny dacht in 2009 
eur. 9000,-. Anne-lies vindt het wel goed dat het bestuur 
toch op de centjes let. Het bestuur kijkt nog eens naar de 
regels van het landelijk bestuur.  

4. Verslag van de kascommissie. Mw. v.d. Molen en 
mw. D. Wijnbelt verenigingsjaar 2014. Zij hebben 
een prima verzorgde boekhouding en correcte 
weergave van de kosten en de baten aangetroffen. 
Décharge verleend. 

5. Benoeming nieuw kascommissielid. Mw.  W. v.d. 
Molen voor 2e jaar en nieuw kascommissielid 
Jannie Veenstra. 

6. Bedanken commissieleidsters. Margot v.d. Hurk, 
Wilna v. Lokven en Edy Gerritsen, Marry 
Gaasbeek, Riet Rijntjes, Marly Klein. 

7. Rondvraag.   
8. Benoeming nieuwe bestuursleden: Heleen van 

Blotenburg o.a. Nieuwsbrief, Thera Mulder vice-
voorzitter + workshops, Ruth Westra voorzitter. 

9. Aftreden oude bestuursleden. 

 

Secretaris: R.Schoneveld (v.d.Brink) 

Genotuleerd 21-1-2015 
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Na de Jaarvergadering zal mevrouw Solange 
Domaye, zij is afkomstig uit Tsjaad, maar woont 
al jaren in Amersfoort, ons vertellen over haar 
leven in het moederland en haar carrière als 
Honorair Consul in Nederland 

 

 

 

Nieuwe bestuursleden gezocht!  
 
Zoals bij alle afdelingen het geval is, hebben we ook 
bij het Provinciaal Bestuur nieuwe bestuursleden 
nodig. 
 
Tijdens de POD in april 2016 hebben twee bestuursleden 
de maximumtermijn bereikt en zijn dus aftredend.  
Wij zoeken enthousiaste vrouwen die ons team willen 
versterken voor de komende tijd. 
Wilt u meer informatie over de inhoud van deze functie, 
neem dan gerust contact op met éen van de provinciale 
bestuursleden e-mail: vrouwenvannu.gld@gmail.com   
 
Met de kandidaten zal een informatief gesprek worden 
gehouden. Daarna is het mogelijk om een paar keer mee 
te draaien met de vergadering van het PB die gemiddeld 
een keer per maand wordt gehouden.  

Zie ook de website van VvN provincie Gelderland 

mailto:vrouwenvannu.gld@gmail.com
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Workshop 
 ‘Vrolijke, kleurrijke vogels’ 

 
Een schildersezel, verfkwasten, een leeg doek: 
ingrediënten voor een inspirerende ochtend schilderen 
met vrouwen.  
Met als thema ‘Vrolijke, kleurrijke vogels’.  
Ooit het werk van Corneille bewonderd? In de stijl van 
deze kleurrijke kunstenaar zullen de kwasten gehanteerd 
worden. 
 
De workshop wordt gegeven op 
woensdag 9 maart 2016  
van 09.30 tot 11.30 uur  
door docente Minie Schreurs,  
Meerveldlaan 2k,  
3871 ED Hoevelaken.  
 
Iedereen is welkom, van starter tot gevorderde. Er wordt 
geschilderd in een relaxte atmosfeer, waarbij vooral het 
plezier in het schilderen voorop staat. Aan het eind van de 
ochtend ontstaat een zelf vervaardigd werkstuk dat echt 
af is en mee naar huis kan worden genomen. 
Er wordt gewerkt met acrylverf, deze verf gaat niet uit 
kleding. Het is verstandig oude kleding te dragen, een 
schort of oud overhemd.De kosten bedragen € 19,50 per 
persoon. Dit is inclusief materiaal en een schilderdoek 
van 30x40 cm. Natuurlijk kan eigen materiaal 
meegenomen worden. De inschrijving is definitief. Voor 
vervanging moet zelf gezorgd worden.  

Informatie bij: Minie Schreurs 033 253 81 96 
E-mail: minieschreurs@hotmail.com 

mailto:minieschreurs@hotmail.com
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Activiteitenagenda 

8 december 

 
Stap voor Stap 

Huiskamerbijeenkomst bij                         
Marianne Korthorst 13.30 uur 

16 december 

 

Verenigingsavond Kerst 
in Dorpshuis ‘De Stuw” 20.00 uur 

 

 
5 januari 

 
Stap voor Stap 

Middagwandeling 

7 januari 
 

Nieuwjaarsontmoeting, 14.00 uur                                     
’s middags, in Rehoboth, Westerdorpstraat 

20 januari 

 
Verenigingsavond Jaarvergadering 
en mevrouw Solange Domaye in 
Dorpshuis “De Stuw’ 20.00 uur 

2 februari 
 

Stap voor Stap 
Middagwandeling 

17 februari 
 

Verenigingsavond Jan Terlouw 
in Dorpshuis “De Stuw” 20.00 uur 

 
Kopij voor de Nieuwsbrief van februari graag mailen                                                                                                                                                      

vóór 27 januari naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com 

 

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een 

goede jaarwisseling. 


