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Lezing door de heer Jan Terlouw 

 

Woensdag 17 februari  20.00 uur 

In Dorpshuis “De Stuw” 

De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
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Op de verenigingsavond in februari a.s. zal de heer Jan 
Terlouw onze gast zijn. 

 

Jan Terlouw werd in 1931 in Kamperveen 

geboren. Hij was de oudste zoon en had nog 

twee broers en twee zussen, zijn vader was 

dominee.  

Als kind is hij vaak verhuisd. Zo woonde hij 

bijvoorbeeld in de Veluwse dorpen Garderen en 

Wezep. Beide dorpen hebben later model 

gestaan voor zijn boeken. 

In 1948 gaat hij in Utrecht wis- en natuurkunde studeren. Daarna 

verrichte hij dertien jaar lang natuurkundig onderzoek in 

Nederland, Amerika en Zweden.  

In 1956 trouwde hij met Alexandra van Hulst en ze kregen drie 

dochters en een zoon. Omdat hij aan zijn kinderen altijd van die 

prachtige verhalen vertelde, moedigde zijn vrouw hem aan om 

die verhalen te publiceren. Toen hij in 1966 lid werd van het toen 

net opgerichte D’66, was dat het begin van een lange politieke 

carrière. Eerst zat hij voor deze partij in de Tweede Kamer, later 

werd hij de leider van deze partij en ook is hij korte tijd minister 

van economische zaken geweest.  

Hij heeft veel prijzen gewonnen met zijn boeken. Zo won hij in 

1972 de gouden griffel voor ‘Koning van Katoren’, in 1973 een 

gouden griffel voor ‘Oorlogswinter’, in 1990 de prijs van de 

Nederlandse kinderjury voor ‘Kunstrijder’ en in 2000 de tip van 

de jonge jury voor ‘Eigen rechter’. 

Jan Terlouw, bekend als politicus en vroegere Commissaris van 

de Koningin in Gelderland, gaat ons op deze avond vertellen 

over zijn werk als natuurkundige, zijn politieke loopbaan en het 

schrijvers vak.  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjej-nQh5PKAhVBpA4KHSa0AMYQjRwIBw&url=http://tilburgers.nl/jan-terlouw-spreekt-bij-nationale-herdenking/&psig=AFQjCNGL4G6kqfzWyoSDAhj-94g7O1OyYw&ust=1452096587843598
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Verslag laatste verenigingsavond 2015 
Henny van Hoek  

Deze laatste verenigingsavond was zoals 

gebruikelijk in kerstsfeer. Maar liefst twee 

kerstbomen, op tafel kerstlopertjes, veel 

lichtjes, leuke kleine kerststerren verzorgd 

door leden en schaaltjes met kerstkransjes 

en ander lekkers. 

Toch, ondanks alle voorbereidingen 

dreigde er voor deze avond een probleem 

te ontstaan omdat mevrouw Rieff uit Lelystad die deze avond 

oude kerstverhalen zou komen vertellen, zich had afgemeld 

wegens ziekte. 

Maar…..het kwam goed…… 

Na het welkomwoord van Ruth aan ons allen kondigde zij de 

heer Geelhoed uit Amersfoort aan. Na wat rondbellen hadden we 

die bereid gevonden om de avond voor ons te vullen met aan 

kerst gerelateerde verhalen, soms echt gebeurd of…..die 

gebeurd hadden kunnen zijn. 

Hij vertelde op een prettige en boeiende wijze verhalen uit zijn 

jeugd, al of niet echt gebeurd, bijvoorbeeld over een 

burgemeester in zijn geboortestad die via een truc zijn opvolger 

aan wees. Sprookjesachtige verhalen over een rover die met zijn 

gezin in grote armoe leefde boven op een berg maar aan ieder 

die het horen wilde vertelde dat elk jaar met kerst een prachtige 

tuin ontstond daarboven op die berg. 

Na de wat langere pauze waarin er hapjes rondgingen hervatte 

meneer zijn zeer uiteenlopende verhalen, ook van de Zweedse 

schrijfsters Astrid Lindgren en Selma Lagerlöf.  
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Het was opvallend met hoeveel aandacht er 

geluisterd werd, het was muisstil in de zaal… 

Een mooie avond als afsluiting van een 

bijzonder jubileumjaar! 

 

kaart: Lieke van der Vos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We ontvingen bericht van overlijden van 
mevrouw Carla Smit -  Arler 

We hebben haar herdacht tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari jl. 
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Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst 2016 
Henny van Hoek 

 

Ondanks het regenachtige weer mocht Ruth in Rehoboth maar 

liefst 120 dames begroeten die naar de nieuwjaarsbijeenkomst 

waren gekomen. 

Voor het bestuur een hele verrassing want het weer kan alle 

voorbereidingen die worden gedaan om een zo fijn mogelijke 

middag voor de leden te organiseren, danig in de war sturen. 

Daar was nu geen sprake van en de sfeer was meteen heel 

geanimeerd, niet alleen omdat de koffie en thee met een heerlijk 

soesje al klaar stonden maar ook door de gezellige pianomuziek 

die door de hal klonk. Pianiste en 

dirigente van de Eshof-cantorij,  

Anne hes had zich bereid verklaard 

om een half uurtje voor ons te spelen 

tijdens het uitwisselen van goede 

wensen…….een muzikale omlijsting 

die een nieuwe dimensie gaf aan dit jaarlijkse nieuwjaarstreffen. 

Ruth blikte in haar toespraak terug op een 

bijzonder jaar met heel veel activiteiten in het 

kader van het 60-jarig jubileum. Zo alles achter 

elkaar opgenoemd was dat behoorlijk 

indrukwekkend en het bestuur kijkt dan ook met 

tevredenheid terug omdat er zoveel kon worden georganiseerd 

met en door hulp en inzet van veel leden. We gaan dan ook met 

veel plezier en vertrouwen het nieuwe jaar in om ook daar weer 

iets moois van te maken voor de vereniging. Een puntje van zorg 

is het teruglopend ledenaantal.  
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Ruth stond stil bij het feit dat drie leden in het afgelopen jaar 

overleden zijn en wij herdachten ze met een moment stilte en 

staken een kaarsje aan voor Carla Smit die ons nog maar kort 

geleden zo plotseling ontviel. 

 

Nadat Ruth de dames van de 

“keukenbrigade”, die weer zo geweldig 

goed voor ons zorgden, met een leuk 

mandje met voorjaarsbollen had bedankt 

voor hun inzet  

 

kreeg de reiscommissie bij monde van Ineke van 

de Kamp het woord. Ineke vertelde enthousiast 

over het komende reisje in april dat zij samen 

met Tineke Petersen heeft voorbereid en dat 

klonk zo aantrekkelijk dat je bijna zou willen dat 

het al zover was, dus….. allemaal meegaan!! 

 

Tijdens de pauze kwamen de dames van de “catering” met 

bladen met glaasjes prosecco binnen, later begeleid door grote 

schalen heerlijke hapjes en brachten we met elkaar een toost uit 

op ons aller gezondheid en op een nieuw jaar met weer heel veel 

plezier in alles wat Vrouwen van Nu te bieden heeft. 
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Van harte wordt u uitgenodigd voor het vieren van de 

Internationale Vrouwendag 2016 in Hoevelaken op 

Dinsdagavond 8 maart om 19.00 uur in Dorpshuis De Stuw 

Programma: 
19.00 uur:            * Ontvangst met koffie/thee en traktatie 

                               Gelegenheid om stands te bezoeken 

19.30 uur: * Opening door Han Both, van de werkgroep    

                               Internationale Vrouwendag Hoevelaken 

 

                            * Muzikaal theaterverhaal ‘Lily Marleen,  

                               eeuwfeest van een schuldig lied’ door  Inez Timmer,       

                               internationaal zangeres en actrice 

  

20.45 uur: * Pauze: hapjes, drankjes voor eigen rekening 

21.15 uur: * Vervolg muzikaal theaterverhaal 

22.00 uur:            * Tijd om na te praten en stands te bekijken 

 

Verkoop:             * Mooie, verantwoord gemaakte producten uit India 

                             * Handwerken van Greet Luth, opbrengst voor een goed doel 

Informatie:          * Vrouwen van Nu, Amnesty, Vrouwen voor vrede 

 

Locatie:                  Dorpshuis De Stuw, De Brink 10, 3871 AM Hoevelaken 

Toegangsprijs:      € 8,00 bij binnenkomst te voldoen  

                                Info: Han Both(033 2534551)  
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Jaarvergadering 2016  
Verslag Henny van Hoek 

Het was verrassend te zien dat zoveel leden ervoor kozen naar 

de jaarvergadering te komen in plaats van naar de prachtige film 

die gelijktijdig in De Kopperhof werd vertoond. 

Voorzitter Ruth heette allen welkom en opende de vergadering. 

Na enkele mededelingen kreeg Alet Ribot het 

woord om een toelichting te geven op de 

begroting en de jaarrekening. Er kwamen geen 

vragen en zij kreeg décharge van de 

kascommissie  

 

Er werd met bloemen en een cadeaubon afscheid 

genomen van Els Delen die na 11 jaar stopt met 

de ledenadministratie.  

 

Daarna kreeg Jeannette van Driel het woord om zich als nieuw 

bestuurslid voor te stellen. Zij vertelt dat zij tot haar 65ste in het 

bedrijfsleven heeft gewerkt, veel administratieve ervaring heeft 

en na haar pensionering actief wilde blijven. Na de verhuizing 

naar Hoevelaken zijn zij en haar partner lid geworden van de 

Eshof, zingt Jeannette daar in het koor, is lid van een commissie 

die alleenstaanden en zieken thuis bezoekt, is 

vrijwilliger geworden op het Steunpunt van 

Philadelphia in Middelaar waar jongeren wonen 

met een beperking en waar zij hand- en  

span diensten verleent. Een bezig bijtje dus en 

het bestuur van Vrouwen van Nu is dan ook 

heel blij dat zij ons team wil komen versterken.  



9 
 

Zij neemt het secretariaat van Reneke over 

van wie daarna met bloemen, een 

cadeaubon, een lied en mooie woorden 

van Ruth, afscheid werd genomen. 

Daarmee werd het officiële gedeelte van de 

vergadering afgesloten. 

 

 

Na de pauze kondigde Ruth mevrouw Solange Damaye aan, een 

jonge vrouw uit Tsjaad maar al jaren wonend in Amersfoort. Zij 

kwam over haar geboorteland vertellen, haar leven daar en wat 

zij nu, als Honorair Consul kan betekenen voor zowel haar 

geboorteland alsook voor het 

Nederlandse bedrijfsleven.  

 

Zij wilde ons beelden laten zien van haar 

land maar door een hapering van de 

beamer kwam dat te vervallen.  
mw. Solange Damaye 

 

Doordat er veel vragen kwamen uit de zaal werd 

dat niet als een gemis beschouwd, integendeel, 

het werd een heel geanimeerd vraag-en 

antwoord spel We kwamen op die manier toch 

heel veel te weten over dat grote, gortdroge land 

in Midden Afrika. 

                                                                                                       Kaart: Lieke van der Vos 

 

*Alle foto’s in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door  

                         Marianne Korthorst                                                                                                                                                                                                                                                           
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2010               2016 

 

 

                   

 

We zouden wel graag willen weten 

Waarom ging de tijd toch zo snel. 

De zes jaren zijn omgevlogen 

waarop we op jou konden bogen 

Voor jou was besturen geen kinderspel 

Waarom gingen die jaren zo snel? 

 

Het was steeds zo prettig te weten  

Dat alles op orde zal zijn  

want daar was Reneke met laptop  

en daar staat alles correct op  

    geen foutje of komma of puntje verkeerd 

   P-e-rfect, hoe zij het sec. heeft beheerd! 

 

Hoe zouden we kunnen vergeten 

Wat Reneke al-le-maal deed 

Notulen en de strakke agenda 

  't Was altijd zo goed voor mekaar ja 

  Het is nu voorbij, je werk is gedaan 

    D-a-a-rom zingen wij samen spontaan. 

 

       melodie:”Ik zou wel eens willen weten” van Jules de Corte 

       tekst: Henny van Hoek 
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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:   Stappen we aan bord van ‘de Sluizer’ en maken we  
een rondvaart door het recreatie en natuurgebied De Gouden Ham.                            
15:45 uur:    Einde rondvaart en vertrekken we 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 Kantermarsweg, Hoevelaken  
 
Opgeven vóór 21 maart bij Tineke Petersen 033-4755554 of 
Ineke van de Kamp 033-4653215 
 

Kosten: € 50,00 p.p. 
Er moeten wel minimaal 36 personen meegaan.  
Betalen vóór 21 maart 2016 op 
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 

Beste Vrouwen van Nu, 

Eén van de leden van het bestuur van de Vrouwen van Nu heeft 

het plan opgevat een groep te vormen om te breien of te haken 

voor een goed doel. Als doel hebben wij voorlopig gekozen voor 

Dorcas Hulp en ontwikkeling (www.dorcas.nl).  

 

Dorcas werkt samen met plaatselijke organisaties. De kleding 

gaat naar Oost-Europa en Afrika. Het is een christelijke 

organisatie maar zij helpt mensen ongeacht ras of geloof. 

Voor diverse projecten van Dorcas kan gebreid en gehaakt 

worden. 

Dorcas heeft behoefte aan gebreide truien voor volwassenen of 

voor kinderen en aan dekentjes van ca. 80 bij 100 cm. De 

dekentjes kunnen event. in vierkanten van 10x10 cm of 20x20 

cm gebreid of gehaakt worden en later aan elkaar gezet. 

De vrouwen die mee willen doen kunnen op een ochtend of  

middag bij elkaar komen maar u kunt ook thuis aan de gang 

gaan en de opbrengst van uw werk naar een centraal punt 

brengen. De kosten voor brei- of haakgaren zijn voor uzelf.  

http://www.dorcas.nl/
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De goedkope winkels in de buurt hebben vaak bollen wol voor 

een heel nette prijs en misschien hebben mensen in uw 

kennissenkring ook nog wel restanten liggen. 

We hebben op vrijdagmorgen 12 februari om 10.00 uur bij 

Greet Luth thuis een kennismaking voor de vrouwen die  

erover denken mee te doen. 

U hoeft niet heel goed te kunnen breien of haken. De patronen 

kunnen eenvoudig blijven. 

Gezelligheid, contacten en werken voor een goed doel:  

drie goede zaken in één! 

Greet Luth en Anne-lies van der Woerd willen om te beginnen de 

kar trekken. 

 

Opgeven bij  

Greet Luth  

tel.nr 033-2537088 

 

 

 

                  

  

 

 

 

https://pixabay.com/nl/haak-garen-hobby-handarbeid-1153217/
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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. In één 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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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 de Soundersleep methode 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! 

 

Opgave vóór 31 maart  bij Thera Mulder: 

theramulder50@gmail.com  

en tijdens de komende verenigingsavonden 

 

mailto:theramulder50@gmail.com
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                                            Activiteitenagenda 

16 februari 

 
Handwerkdag  in Barneveld 

Voor informatie: de website VvN, provincie 
Gelderland 

17 februari 

 
Verenigingsavond m.m.v. 

Jan Terlouw 
 in Dorpshuis “De Stuw” 20.00 uur 

 
1 maart 

 
Stap voor Stap 

Middagwandeling 

8 maart 
 

Internationale Vrouwendagviering in 
Dorpshuis ‘De Stuw’ 19.00 uur  

11 en 12 maart 

 
Handwerktentoonstelling in Vorden  

Voor informatie website VvN, provincie 
Gelderland 

16 maart 
 

Verenigingsavond  
Religieuze sporen in en om Amersfoort  

22 maart 
 

Stap voor Stap 
Dagwandeling 

12 maart 
  

Workshop Sounder-Sleep 
in de Hobbit, van Dedemlaan 2,  14.00 uur 

13 april 
 

Voorjaarsreisje 

14 april 
 

Provinciale Ontmoetingsdag in Klarenbeek 

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

 

 


