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‘MIDWINTERKERST’
Woensdag 21 december 20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’

De zaal is open vanaf 19.30 uur.
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‘Midwinterkerst’
Muziek en filmbeelden rond
het kerst- en midwinterfeest
door Klaas Bakker
piano en film
Al in prehistorische tijden
werd rond de kortste dag van
het jaar het midwinterfeest
gevierd.
Later kwam in onze streken
het kerstfeest daarvoor in de
plaats.
Hoewel daarin nog veel
elementen zijn terug te
vinden van de oude
zonnewendeviering.
Dit is een programma met
muziek en filmbeelden
over de gebruiken rond
beide feesten.
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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 Angelique van Essen - Moreu met
genoegen voor, maar de beslissing is aan de
verenigingsleden.
Hebt u bezwaar tegen haar benoeming tot bestuurslid in de
jaarvergadering van 18 januari van het volgend jaar, dan
kunt u dit vóór 1 januari 2017 kenbaar maken aan de
voorzitter van het huidige bestuur, Ruth Westra –
Vreedenburgh.
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Huwelijksportretten
Op 8 november jl. was kunsthistorica Marilyn van
Doesburg onze gast. Deze van oorsprong Amerikaanse
kwam ons op de dag dat Amerika een andere president koos
ons iets vertellen over iconologie. Dat is een
deelwetenschap van de kunstgeschiedenis die uitleg geeft
over symbolen op schilderijen/foto's. Marilyn heeft zich
gespecialiseerd in huwelijksportretten.
Omdat ze ook Nederlands had gestudeerd en dat in de
praktijk wilde brengen, kwam ze in Nederland terecht. Ze is
hier gebleven voor de liefde en woont nu in Groenekan.
Ze was onder de indruk van het rijke Nederlandse erfgoed,
met name schilderijen van de 16 en 17e eeuw. Nederland
kende toen een heel welvarende maar ook woelige periode
met veel veranderingen.
In Amsterdam werd de eerste aandelenbeurs opgericht
waarmee o.a. schepen gefinancierd en uitgerust werden om
de 'nieuwe' werelden te ontdekken en handelsroutes op te
zetten.
Dat bracht veel welvaart met zich mee, waardoor kunst en
wetenschap de ruimte kregen om zich te
ontwikkelen. Ook de ideeën over de betekenis van religie
veranderden. Het humanisme kwam opgerukt vanuit het
Zuiden.
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Afbeeldingen hebben niet alleen maar een religieuze
achtergrond, maar de adel en de rijke mensen laten een
portret van zichzelf schilderen.
Dan laat Marilyn verschillende huwelijksportretten zien.
Het eerste wat opvalt is dat de man en de vrouw niet bij
elkaar op eenzelfde schilderij staan, maar op twee aparte
portretten. Dit werd gedaan omdat de vrouw vaak in het
kraambed stierf en dan moest er weer een heel nieuw

schilderij gemaakt worden. Als de man hertrouwt, hoeft er
alleen een nieuw schilderij van zijn vrouw gemaakt te
worden.
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De schilderijen werden wel vaak in dezelfde setting
geschilderd waardoor je kan zien dat ze bij elkaar horen. Op
die schilderijen tref je symbolen aan waarmee de schilder iets
wil zeggen over degene die op het schilderij is afgebeeld.
Bijvoorbeeld:
Een eikenboom met klimop: stevige robuuste uitstraling van
de man (de boom), die bescherming en houvast biedt aan de
vrouw(klimop).
Sleutelbos: getrouwde vrouw, die de zorg voor huis en haard
heeft.
Papegaai: praat veel maar zegt weinig.
Een hond: die vertolkt wat de persoon op het schilderij
denkt of denkt te zijn.
De stok is het symbool voor een leider en een wereldbol
getuigt van macht.
Ook de overleden vrouw krijgt soms een plaatsje op de
achtergrond, een overleden kind kan weergegeven worden
met een bellenblaas.
Schilderijen werden ook benut om goede eigenschappen te
verbeelden.
Eendracht bijvoorbeeld wordt weergegeven als
samengebonden takken of kinderen die met één stuk
speelgoed spelen.
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Harmonie wordt uitgedrukt door de personen op het doek
een muziekinstrument in de hand te geven, hoewel ze in de
regel helemaal geen muziek kunnen maken.
Kuisheid: wordt vertolkt door een parel; vaak in combinatie
met water.
Destijds waren de trouwjurken vaak zwart, niet vanuit
calvinistisch oogpunt, maar omdat het een chique kleur was,
moeilijk te maken. Pas in de 19e eeuw kwamen de witte
jurken in beeld.
Het laatste stukje van de middag was voor het bekijken van
onze eigen trouwfoto's.
Heel veel nostalgie en verrassend om te zien hoe wij,
Vrouwen van Nu, er tientallen jaren geleden uitzagen.
Maar veel symboliek zit er niet meer in onze trouwfoto's.
Marilyn noemt:
De sluier (teken van maagdelijkheid) waarmee de vrouw
zich ondergeschikt opstelt aan haar man.
Oranjebloesem (van de sinaasappelboom) in het boeket:
bloei en vruchtbaarheid. Met 23 Vrouwen hadden we een
heel geanimeerde middag in de Rehoboth.
Thera Mulder
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Lieke van der Vos

Verslag verenigingsavond november 2016
Met spanning keek het bestuur uit naar deze avond…
Hoeveel belangstellenden zouden er komen op de jaarlijkse
Open Avond van Vrouwen van Nu? Het aantal overtrof verre
onze verwachtingen.
Er moesten vele stoelen worden bijgezet om alle bezoekers
een zitplekje te kunnen geven.
De aankondiging van deze avond in de regionale kranten is
door velen gelezen en wekte ook de belangstelling van nogal
wat geïnteresseerden uit Nijkerk.
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Het werd een mooie avond want voor de derde keer kwam
het echtpaar Aly en Cees Wagenaar uit Delden ons vertellen
over weer een bijzondere reis die zij gemaakt hebben, deze
keer een 8000 kilometer lange treinreis van Moskou naar
Beijing/Peking in China.
Voorzitster Ruth liet enthousiast blijken hoe blij ze was met
hun aanwezigheid maar ook met de grote opkomst. Na een
korte oproep om zich op te geven bij Greet Luth, om haar te
helpen kerststukjes te maken voor onze laatste
verenigingsavond van dit jaar, gaf zij het woord aan Aly.
Geassisteerd door haar man die voor de beelden zorgde,
nam zij ons mee naar Moskou waar zij samen een paar
dagen verbleven voor de grote treinreis begon. We zagen
beelden van het Rode Plein, de prachtige stations van zowel
de treinen als de metro en schitterende kerken.
Na die vijf dagen sloten zij zich aan bij een groep en stapten
in de Trans Siberië Expres. Zij reisden tweede klas en hun
hut was zo klein dat ze maar nauwelijks hun bagage kwijt
konden, maar we kregen niet de indruk dat ze dat erg
vonden, integendeel, zij genoten van alles wat zij zagen.
Buiten Moskou werd het landschap een beetje heuvelachtig,
met hier en daar een dorpje met kleine huisjes, datsja’s,
waar mensen op een lapje grond groente en fruit telen en zo
de gelegenheid hebben om even de miljoenenstad Moskou
te ontvluchten.
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Foto’s: Marianne Korthorst

Terwijl wij keken naar de voorbijglijdende beelden van het
landschap vertelde Aly over de historie van de aanleg van
het spoor. Onder het bewind van de tsaren werden
honderdduizenden mensen verbannen naar Siberië die de
onafzienbare afstand meestal lopend moesten afleggen.
Onder uiterst primitieve omstandigheden moesten zij die
die tocht overleefden, proberen zich staande te houden in de
bittere kou, met weinig voedsel en een zeer slecht
onderkomen, vaak een gat in de grond of een klein hutje.
Ze werden tewerkgesteld in de bossen en mijnbouw.
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Toen er in Siberië goud werd gevonden, werden nog meer
vermeende “misdadigers” daarheen gestuurd om in de
mijnen te werken maar werd ook eindelijk begonnen met de
aanleg van een spoorlijn met inzet van de bannelingen. De
schatting is dat er miljoenen mensen zijn omgekomen bij
deze zware en langdurige klus.
Er moesten grote problemen worden overwonnen omdat
vele rotsen en het Baikalmeer enorme belemmeringen
waren. Er moesten honderden tunnels worden uitgehakt en
grote omwegen worden gemaakt rond het meer maar…het
spoor kwam af. In de eerst treinen die reden waren de
voorste wagons prachtig ingericht. Alle mogelijke
voorzieningen waren aan boord, zelfs de luxe om een bad te
kunnen nemen.
De laatste wagons waren veewagens met wat stro op de
vloer en daarin werden de bannelingen vervoerd die
veroordeeld waren tot de werkkampen in Siberië…
De meeste treinen van nu zijn wat eenvoudiger van
uitvoering maar wel met nogal strenge regels.
Zo moesten Aly en Cees goed opletten want een kwartier
voor aankomst op een perron werden onverbiddelijk de
toiletten afgesloten. Dat duurde dan tot een kwartier nadat
de trein weer reed.
Dat leverde voor sommige reizigers weleens benauwde
momenten op…
Er werd een tussenstop gemaakt in Jekaterinenburg waar
het echtpaar de gelegenheid kreeg om een paar dagen rond
te kijken. Zo bezochten zij o.a. de plek waar ooit een deel van
het vermoorde gezin van de laatste tsaar begraven werd,
zomaar ergens in een bos…
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De reis werd voortgezet en na nog eens een dag en een
nacht in de trein werd Mongolië bereikt waar ze zes dagen
bleven. Ze overnachtten, net als de nomaden die daar
wonen, in een ger, een witte vilten tent die heel comfortabel
en lekker warm was want nog voordat zij ’s morgens
opstonden kwam een meisje het houtkacheltje aanmaken…
Na nog eens 30 uur in een trein dwars door de Gobiwoestijn
werd Beijing bereikt en ook daar heeft dit avontuurlijke
echtpaar nog van alles bekeken: de verboden stad die niet
meer verboden is, een gedeelte van de Chinese muur maar
ook het prachtige stadion, bekend geworden als het
vogelnest tijdens de Olympische spelen in 2012.

We zijn blij dat het echtpaar Wagenvoorde ons de
gelegenheid gaf om ons te laten meegenieten van deze
bijzondere reis!
Henny van Hoek
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Kerststukjes maken
Greet Luth heeft weer haar huis
opengesteld om daar
kerststukjes te komen maken.
Het maken zal zijn op woensdag 21 december vanaf 10.00
in de Asterlaan 1 in Hoevelaken.
Het is de bedoeling dat de gemaakte stukken
's avonds eerst op de verenigingsavond komen te staan;
hierna neemt degene die het gemaakt heeft, het stukje mee
naar huis.
Meenemen naar Greet:
Een bakje
Snoeischaar
Groen
Zo je dat wilt naar eigen inzicht kerstartikelen,
zoals 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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Als bestuur vinden wij het
toch wel bijzonder om vrouwen als lid te hebben die de
leeftijden van 90- 95-100 jaar zullen bereiken.
Vanaf 2017 willen wij die vrouwen, een bloemetje
aanbieden namens de vereniging
Namens het bestuur,
Ruth Westra - Vreedenburgh

We ontvingen bericht van overlijden van
mevrouw C. J. Th. (To) Sonnenberg - Zents
We zullen haar herdenken op
de verenigingsavond in december.
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In 2016 zijn we gestart met een Brei-haakgroep
voor een goed doel en op vrijdag 18 november
werd alles ingeleverd.

Het resultaat was geweldig:
28 dekentjes, 1 mutsje, 8 paar sokken, 1 vest,
1 truitje en 15 gebreide truien die nog bij de verschillende
dames in de kast lagen.

Alles gaat ingeleverd worden bij Dorcas, afdeling Nijkerk.
Vandaar wordt het naar de verschillende projecten
gebracht.
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Hartelijk dank aan alle breisters en haaksters.
Heeft u ook zin mee te breien?
Het mag gewoon thuis, u bent niet verplicht naar de
bijeenkomsten – ongeveer 1x per 6 weken - te komen
(hoewel dat wel gezellig zou zijn!).
Aanmelden: Reneke Schoneveld
mail: renekeschoneveld@hotmail.com of
tel: 06-330 321 40
Weet u zelf een goed project waarvoor we het komende jaar
kunnen breien?
Laat dat dan even weten.
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FELICITATIECOMMISSIE
Commissieleidsters worden
altijd bedankt d.m.v. het
jaarlijkse uitje. Hiermee laat het
bestuur zijn waardering voor
alle gedane activiteiten blijken.
Veel commissies bestaan al
lang, maar wel met wisselende
commissieleidsters door de
jaren heen. De felicitatiecommissie bestaat echter al heel
lang uit dezelfde leidsters:

Gonny Grotenhuis-ten Broeke,
Hennie Berends-Boddeveld,
Ria Rieswijk-Munneke.

Een reden om deze commissie een keer extra in het zonnetje
te zetten.
Deze vrouwen komen 1 x per maand bij elkaar om alle
felicitatiekaarten te maken voor de leden, gezellig, maar veel
werk gezien het aantal leden.
Het bezorgen van de kaarten wordt door hen, maar ook door
een aantal andere leden gedaan.
Heel leuk om deze attentie in de bus te vinden. Namens alle
leden onze dank voor de moeite.
Namens het bestuur, Ruth Westra-Vreedenburgh
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Oproep
We zijn op zoek naar twee
nieuwe commissieleidsters
voor de fietscommissie.
Wieke van Gelder en Cocky Kroder hebben te kennen
gegeven dat zij willen stoppen met de fietscommissie.
Heel veel dank, Wieke en Cocky, voor het organiseren van
een reeks van mooie fietstochten in de afgelopen jaren.
Wat wordt er van u verwacht:
*In de maanden mei en juni wordt er elke dinsdagochtend van
9.00 uur – 12.00 uur gefietst met onderweg een koffiestop.
*De fietscommissie bepaalt de route voor deze ochtenden.
*De afstand is ongeveer 30 km.
Vanaf juli worden er onderling routes bepaald en hebben de
dames van de fietscommissie vrij.

Vindt u het leuk om te fietsen en een leuke tocht te
organiseren?

Neem dan contact op met Jeannette van Driel.
e-mail: jamvandriel@kpnmail.nl
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‘De Markt van Morgen’
in Nijkerk en Hoevelaken

Zoals u wellicht in de weekbladen Nijkerk Nu en Stad
Nijkerk hebt gelezen is er nogal wat veranderd met
betrekking tot de organisatie van de markt. Waar in het
verleden het College van B&W in samenwerking met de
Marktcommissie de regie had over het reilen en zeilen, is er
nu de landelijke Stichting “De Markt van
Morgen” die de markt gaat verzelfstandigen.
Wat is de reden voor deze verandering:
Het initiatief tot de verzelfstandiging is vanuit de
markt(kooplieden) zelf genomen, omdat men vastloopt op
onder meer de PR en teruglopende belangstelling van zowel
ondernemers als publiek.
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Daarnaast zijn er op landelijk niveau ontwikkelingen gaande
om markten te verzelfstandigen.
De doelstelling:
Er zal een businessplan opgesteld worden met acties om de
markt als onderneming te organiseren. Men wil een
wervende markt ontwikkelen.
De verzelfstandiging van de markt is sinds voorjaar 2016
een feit en daarmee komt de rol van de marktcommissie te
vervallen. Deze commissie was een officieel adviesorgaan
voor het College van B&W. In plaats van de marktmeester
(ambtenaar) is er door het (nieuwe) lokale bestuur een
marktmanager aangesteld. De gemeente heeft uitsluitend
een ondersteunende rol.
Het bestuur heeft er voor gekozen geen consumenten te
laten participeren in hun geledingen.
De vertegenwoordigers van NVvH Vrouwennetwerk,
Vrouwen van Nu Hoevelaken en Passage vinden dit een
gemiste kans omdat wij de consumenten zijn die zij graag
aan hun kramen hebben en wij mee konden blijven denken
om een “wervende” markt te creëren.

Wat merken wij als consumenten van deze
verzelfstandiging?
U mag het zeggen!
Lieneke van Kempen
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Eén ster
Eén ster
maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart.
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem
maakt de dag minder stil.
Eén vonk
kan het begin van een nieuw vuur zijn.
Eén noot
een begin van een lied
Eén kind
het begin van een toekomst
Eén wens
het begin van een jaar
(Jacq. Roelofs-van der Linden)
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NIEUWJAARSONTMOETING
Op donderdag 5 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 13.00
uur aanwezig te zijn voor het opstellen van het
materiaal.
Graag tot dan!!!
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Woensdag, 18 januari 2017

Jaarvergadering 2017
Vrouwen van Nu, afd. Hoevelaken
Agenda:
1. Opening door de voorzitter Ruth Westra
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d.
20 januari 2016
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

23

Notulen jaarvergadering
Woensdag, 20 januari 2016
Jaarvergadering 2016
Vrouwen van Nu, afd. Hoevelaken
Afwezig met kennisgeving: Cocky Kroder,
Greetje Rond en Elly Reinhout

Agenda:
1. Opening door de voorzitter Ruth Westra.
Verwelkoming nieuwe leden mevrouw Ank van
Rossum du Chatel en Marijke Vrolijk.
Er zijn geen vragen ingediend vooraf.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 21 januari
2015. Notulen goedgekeurd.
3. Jaarverslag van de secretaris. Goedgekeurd.
4. Financieel verslag en begroting van de
penningmeester. Uitleg en begroting financiën door
Alet Ribot. Geen vragen.
5. Verslag van de kascommissie. Wietske v.d. Molen en
Janny Veenstra. Prima verzorgde boekhouding en
correcte weergave van de kosten en baten.
Decharge verleend aan de penningmeester. Wietske
v.d. Molen gaat nu uit de kascommissie. Haar 2 jaar
zitten erop.
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6. Benoeming nieuw kascommissielid. Mevrouw Terry
Oudraad.
7. Bedanken commissieleidsters. Henny Koller Creagroep. Henny is afwezig. Zij krijgt haar bloemetje nog.
8. Rondvraag. Francis Velthuijsen. Hoe komt het
contact met een gast voor een verenigingsavond tot
stand? Antwoord: Er wordt een subcommissie uit het
bestuur gevormd en die maakt een jaarprogramma.
Een gast is soms een tegenvaller. Voor ons 60-jarig
bestaan: sommigen hadden Marijke Kots gezien en zij
had toen een heel goed optreden. Daarom hebben we
haar gevraagd. Het was vooral na de pauze toch een
tegenvaller. Ook de cabaretière Jenny Evenhuis was
een tegenvaller. Op de site was zij leuk en zij viel toch
tegen. Zij was ons door anderen aanbevolen.
Deze dingen kunnen gebeuren.
9. Els Delen neemt afscheid van de ledenadministratie,
die zij 11 jaar verzorgd heeft.
Ruth bedankt haar daarvoor. Annelies Eilander volgt
Els op.
10. Alet Ribot is herkiesbaar, zij gaat voor nog
eens drie jaar.
11. Benoeming nieuw bestuurslid
Jeannette van Driel, zij stelt zich voor.
12. Aftreden oud-bestuurslid Reneke Schoneveld
13. Einde jaarvergadering
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Na de jaarvergadering staat er een lezing van de
heer Christiaan Mulder over zijn werk bij de Belgische
stichting APOPO op het programma.
Daar heeft men ontdekt dat ratten, die vroeger als
ongedierte werden gezien, nu vanwege hun extreem
goede reukvermogen kunnen worden ingezet om
tuberculose en landmijnen op te sporen, daarmee twee
grote humanitaire problemen aanpakkend in vooral Azië
en Afrika.
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Lezing Podologie
Naarmate we ouder worden, wordt het dragen van een
goede schoen belangrijker. Bovendien zijn we inmiddels zo
wijs geworden dat we geen schoenen meer kopen die alleen
maar mooi zijn; ze moeten vooral lekker lopen.
Op dinsdagmiddag 21 februari a.s. om 14.00 uur komt
mevr. Mieke Stroeve (Podozorg Amersfoort) ons vertellen
waar een goede schoen aan moet voldoen en hoe die
gemaakt wordt. Ook zal ze iets vertellen over de
verschillende soorten voettypen.
Om het geheel wat te verlevendigen komt Moolenbroek
Schoenmode die middag ook naar de Hobbit met
concrete voorbeelden.
Wij hopen er met elkaar weer wat wijzer te worden en zien
u graag op 21 februari in de Hobbit.

Opgave kan op de verenigingsavond en bij
theramulder50@gmail.com

(Uiterlijk 15 februari 2017}
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Ouderen niets meer waard?
Hoezo?
Wij zijn een fortuin waard!!!
Wij hebben zilver in de haren,
goud in onze tanden
en gas in onze darmen.
Stenen in onze nieren,
lood in onze schoenen,
en kalk aan onze nagels.
Staal in onze heupen
en plastiek in onze knieën.
Vol met dure medicijnen|
lijken wij wel op goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen
zal het jaar 3000 wel halen.
Daarom gaan wij fier door het leven,
nemen kritiek op als een spons.
Want door bovengenoemde rijkdom
drijft de economie op ONS!!!
Dit stukje vond ik tussen de spulletjes die ik kreeg van mijn
tante. Kennelijk sprak het haar als oudere (94-jarige) dame
zo aan, dat ze het bewaard had.
Zelf vond ik het grappig en er zit er naast het grappige een
aspect van waarheid in.
>
> Ruth Westra- Vreedenburgh
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Activiteitenagenda

21 december

kerststukjes maken bij Greet Luth
Asterlaan 1, vanaf 10.00 uur

21 december

Verenigingsavond ‘Midwinterkerst’
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

5 januari

Nieuwjaarsontmoeting,
14.00 uur in Rehoboth, Smalle Streek 4

10 januari

Stap voor Stap
Middagwandeling

13 januari

Breigroep
Bijeenkomst bij Greet Luth 10.30 uur

18 januari

Verenigingsavond Jaarvergadering
en de heer C. Mulder van Stichting APOPO
in Dorpshuis ‘De Stuw’

15 februari

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

21 februari

Workshop Podologie
14.00 uur in de Hobbit

7 maart

Internationale Vrouwendagviering

Kopij voor de Nieuwsbrief van februari graag mailen
vóór 27 januari naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com
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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.

30

Het bestuur
wenst u
fijne feestdagen
en een goede jaarwisseling
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