Hoevelaken

Nieuwsbrief van februari 2017
Jaargang 62 nummer 2

Woensdag 15 februari 20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’

De zaal is open vanaf 19.30 uur.
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‘Stichting
Hulphond
Nederland’

Omdat naast blindengeleidehonden er sinds een
paar jaar ook honden worden
opgeleid om op een andere
manier hulp te bieden aan
mensen die hulpbehoevend
zijn, hebben we voor deze
avond een cliënt uitgenodigd
van de Stichting Hulp Hond
die ons gaat vertellen
wat er allemaal mogelijk is en hoe wij daarbij
kunnen helpen. En ook zal er een hulphond als gast
aanwezig zijn deze avond.
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Kerststukjes
Woensdagmorgen 21 december om half tien was het al een
gezellige drukte bij Greet Luth, die haar huis net als eerdere
jaren openstelde voor het maken van kerststukjes.
Het was uitstekend
voorbereid, blijkens
koffie, wat lekkers en
oase die al nat
gemaakt was.
Gelijk maar aan het
werk dus. Het was
leuk dat twee
vrouwen die niet
zouden komen in de
loop van de morgen
toch nog aansloten en
toen was de tafel ook
wel vol! Anderhalf
uur later stonden er
zeker 25 stukjes klaar
die vroeg in de avond
naar De Stuw werden
gebracht om daar de tafels
foto: Anne-Lies
en zaal in kerstsfeer te brengen voor de verenigingsavond.
Ook het bestuur had de zaal al leuk ingericht met
'kerstkleedjes' en toen de werkstukken die ’s morgens
gemaakt waren er stonden, kwam iedereen in kerstsfeer!
Greet en alle andere dames, bedankt. Het was weer gezellig
en de gemaakte kerststukjes gingen mee naar huis om er
daar verder van te genieten.
Anne-Lies van der Woerd
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Verslag verenigingsavond 21 december 2016
Op deze alweer laatste verenigingsavond van het jaar kon
onze voorzitster Ruth blij verrast zoveel dames begroeten
dat zelfs de laatste klaargezette stoel was bezet. Zo zien we
het graag op onze verenigingsavonden…

foto’s Marianne Korthorst
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Met mooie kerstbakjes,
lichtjes en lekkers op alle
tafels zag de zaal er
sfeervol uit en heerste er
een verwachtingsvolle sfeer
want we kregen een
bijzondere gast die ons een
gevarieerd programma
zou gaan presenteren.
Ruth heette de heer Klaas Bakker uit
Amsterdam van harte welkom. De heer
Bakker is verbonden aan de Stichting
Touche, treedt bijna dagelijks ergens
in het land op met zijn voordrachten
waarvan hij er 10 verschillende heeft,
met steeds weer andere beelden en
andere muziek.
Voor ons bracht hij een programma genaamd:
MidwinterKerst, een samenvoeging van het Midwinterfeest
uit noordelijke landen en het christelijk kerstfeest. De heer
Bakker begon zijn verhaal met te vertellen hoe in de
voorchristelijke periode in noordelijke landen Midwinter
werd gevierd in die lange en koude maanden van
duisternis. Op de avond van de kortste dag werd een
ingekerfde, rechtopstaande boomstam
aangestoken en die moest branden tot echt
de laatste minuut van de kortste dag. Het
bijgeloof was dat als de vlam eerder uitging
het nieuwe jaar onheil zou brengen. We
zagen er prachtige beelden van.
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Duisternis wordt verdreven door licht dus werden er ook
grote vuren aangestoken waar men zich omheen schaarde
en waar verhalen werden verteld, verhalen vol mystiek en
bijgeloof. Na Allerheilige, 6 januari, werd de zonnewende
gevierd omdat daarna geleidelijk aan de dagen langer
werden, het daglicht terugkeerde en mensen weer buiten
aan het werk konden.
De eerst paus in Rome vond die heidense gebruiken maar
niets en hij besloot dat men ook in Europa de geboorte van
Jezus moest gaan vieren, een christelijk feest dus en
daarvoor ‘prikte’ hij min of meer willekeurig de datums van
25 en 26 december. Hij stuurde daarom al in de vroege
Middeleeuwen monniken naar Europa om daar de mensen
deze boodschap te brengen. In Nederland probeerde
Bonifatius het christelijk geloof te vestigen in Friesland en
daarbij werd hij in Dokkum in het jaar 755 of ‘56 vermoord.
Het duurde vele eeuwen voordat overal in Europa het
christelijke kerstfeest werd gevierd.
Rond de kerst ontstonden allerlei gebruiken, ook in ons
land. Versieringen, lichtjes, kerstbomen, liederen, cadeaus
lekker eten en drinken en bij elkaar op bezoek gaan, het
ontstond geleidelijk aan en breidde zich ook in noordelijke
landen uit waar men toch ook nog altijd de zonnewende
viert.
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Meneer liet ons beelden zien uit allerlei landen terwijl hij
zelf de begeleidende muziek op de elektrische piano
speelde. In Duitsland was hij op bezoek bij een glasblazer
die o.a. prachtige glazen kerstboomballen maakte. In
Twente bezocht hij een meneer die midwinterhoorns
maakte, een maandenlange klus. Het zijn vooral mannen
die er in de kerstnacht op blazen, een heel bijzonder geluid
op een stille koude avond.
Ook liet hij zien hoe de gigantische kerstboom die elk jaar
op de Dam wordt geplaatst, in de Ardennen wordt gekapt,
op een enorme dieplader wordt getild en daarna naar
Amsterdam wordt vervoerd om daar heel precies in een
speciaal daarvoor gemaakt putje te worden geplaatst.
Meneer meende te weten dat er elk jaar zo’n 250.000
lichtjes in worden gehangen……
Met zijn mooie en zeer afwisselende verhalen en beelden
heeft de heer Bakker ons allen een prachtige avond
bezorgd.

Henny van Hoek

Kaart: Lieke van der Vos
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Nieuwjaarsontmoeting
januari 2017
Op dondermiddag 5 januari
kwamen we weer in
Rehoboth bijeen om elkaar
een goed en gezond nieuw
jaar toe te wensen.
Het bestuur wordt altijd hartelijk begroet door de
beheerder, Gert Kortus, die alles al klaar heeft staan voor
onze komst. De koffie liep al door en het theewater “zong”,
geweldig zoals hij er altijd voor zorgt dat we ons hier thuis
en welkom voelen.
De eerste dames die arriveerden waren de ‘keukenbrigadevrouwen’, die ook dit jaar weer bereid waren om te zorgen
dat iedereen bij binnenkomst in vlot tempo een kopje koffie
of thee met iets lekkers kreeg. Het lekkers was dit keer van
bakker Toebast die heerlijke roomsoesjes voor ons had
gemaakt mét ons logo. Het zag er feestelijk uit en er bleef er
niet één over…
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Begeleid door vrolijke
pianomuziek van Annahes,
dirigente van de Eshof Cantorij
die ook deze keer voor ons voor
gezellige muziek wilde zorgen,
wenste men elkaar alle goeds
voor het nieuwe jaar toe en
werd er gezellig, staande in de hal, bijgepraat voor men
plaatsnam in de zaal.

Toen iedereen een plaatsje had gevonden heette Ruth de
dames welkom en begon haar toespraak met een
verheugende mededeling. Vrouwen van Nu heeft namelijk
een flinke subsidie van de gemeente gekregen waarmee het
bestuur leuke dingen hoopt te gaan doen voor de
vereniging. Zij attendeerde de dames op het
enquêteformulier dat in het nieuwe jaarboekje zat.
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Het bestuur hoopt op teruggave van veel formulieren met
suggesties en goede ideeën zodat we een goed inzicht
krijgen in wat er leeft, waar behoefte aan is (of juist niet)
onder de leden, zodat het bestuur tot een goede besteding
van het geld kan komen.
Na het voorlezen van het nieuwe jaarprogramma, op het
scherm begeleid door de, meestal door Marianne Korthorst
gemaakte foto’s van alles wat er in het afgelopen jaar is
ondernomen, riep Ruth onverwacht één voor één de
bestuursleden naar voren om nog eens en ook nog met
lovende woorden, te omschrijven wat hun taak is binnen
het bestuur… Goed dat Thera daarna ook van Ruth een
beschrijving gaf die inhield dat Ruth
altijd alles tot in de puntjes
voorbereidt, niets aan haar aandacht
ontsnapt en ze altijd nog even een
enthousiast mailtje stuurt na een
geslaagde avond of een soepel
verlopen vergadering!
Ruth bedankte daarna de dames uit de keuken met een
gezellig voorjaarsmandje voor hun inzet en nauwgezetheid.
Na afloop van de middag blijft de keuken altijd “spic en
span” achter, een van de redenen waarom we altijd welkom
zijn in Rehoboth.
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Hierna kreeg Reneke het woord.
Zij en Heleen hebben samen de
taak op zich genomen om het
voorjaarsreisje te organiseren iets
wat voorheen door Ineke en
Tineke werd gedaan. Ze zijn
meteen voortvarend van start
gegaan en Reneke presenteerde
een aantrekkelijk programma.
Op 12 april hopen ze met veel leden naar Drenthe te gaan
waar, na de koffie met lekkers in Vledder, het Museum voor
Valse Kunst wordt bezocht, een vermakelijk museum
noemde Reneke het. Na de lunch en een mooie tocht wordt
er nóg een museum bezocht, het Knipsel Museum. Het
belooft een leuke en verrassende reis te worden waarvan
de kosten niet tegenvallen: € 47,50 p.p.
In de pauze kwamen de dames van de “keukenbrigade”
binnen met grote bladen met een drankje zodat we met
elkaar konden toosten op 2017.
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Daarna kwamen de grote schalen met lekkere hapjes rond
die dit jaar door cateringbedrijf “De Ober” op de
Hogebrinkerweg zijn verzorgd. Het leek het bestuur een
goede eerste besteding van het subsidiegeld. Ze waren
verrukkelijk en gingen tot het laatste hapje op…

Er werd nog door veel dames gezellig nagepraat, de
prachtige handwerken en andere kunstvormen werden
bekeken van de interessegroepen, afspraken gemaakt en
misschien wel gelobbyd voor nieuwe deelneemsters aan
een activiteit…?
Dit jaar was de opkomst van de leden iets minder dan vorig
jaar maar dat kan ook te maken hebben met het koude
weer. Ondanks handschoenen had iedereen koude handen
bij binnenkomst.
We kunnen terugzien op een heel
gezellige en geslaagde middag, een
goed begin van 2017 en, naar het
bestuur hoopt, van een bijzonder en
succesvol verenigingsjaar!!

Henny van Hoek
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Verslag
jaarvergadering
januari 2017

Na iedereen welkom te hebben geheten opende Ruth met
veel plezier de vergadering. Ze was blij met de grote
opkomst en grapte dat dat weleens te maken kon hebben
met de subsidie die de gemeente onze vereniging heeft
toegekend, want tot dat moment wisten de leden nog niet
hoe hoog dat bedrag was.
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Ruth legde uit dat de subsidie het komende jaar in zijn
geheel moeten worden uitgegeven.
Ook vertelde zij dat het bestuur heeft besloten om leden
van interessegroepen € 10 te doen toekomen die men naar
eigen idee mag besteden. Het voorstel werd met applaus
begroet. Daarmee is de subsidie nog lang niet op dus gaat
het bestuur goed nadenken over de vraag hoe het
restbedrag door het jaar heen zodanig besteed kan worden
dat alle leden ervan mee kunnen profiteren.

Na deze inleiding gaf Ruth het woord aan Jeannette die het
een en ander toelichtte wat in het afgelopen jaar heeft
plaatsgevonden binnen de vereniging.
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Hierna kreeg Alet de
gelegenheid om
uitleg te geven over
de financiële stand
van zaken van de
vereniging. Haar
begroting en
jaarrekening zagen
er gezond en
verzorgd uit.

Zij kreeg dan ook décharge van de kascontrolecommissie.
Cocky Kroder heeft zich bereid verklaard om
Jannie Veenstra op te volgen voor de
kascontrole in 2018.

kascommissielid Terry Oudraad

Ruth bedankte daarna met een leuk gevuld mandje de
aftredende commissieleidsters. Gelukkig zijn er dames
bereid gevonden om hen op te volgen. Alleen bij de
fietsgroep was dat nog niet het geval maar door een voorstel
uit de zaal gaat Jeannette het voortouw nemen om ook dit
van de grond te krijgen en de fietsclub nieuw leven in te
blazen.
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Bedanken
aftredende
commissieleidsters

Fietscommissie Wieke van Gelder en Cocky Kroder

Leeskring ‘De Lettervreters’
Thea Hegge

Reiscommissie
Ineke van de Kamp en
Tineke Petersen

Na enkele vragen en suggesties uit de zaal en de rondvraag
sloot Ruth de vergadering en was het pauze.
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Om negen uur vroeg Ruth aandacht voor onze gastspreker
en stelde zij Christiaan Mulder aan ons voor, de zoon
van Thera.
Christiaan heeft
Gezondheidswetenschappen
gestudeerd en is gepromoveerd
op onderzoek naar toename van
tbc in Nederland. Men is tot de
conclusie gekomen dat dat
deels veroorzaakt wordt door
de toestroom van vluchtelingen
die de bacil, vaak zonder het te
weten, bij zich dragen en
ongewild verspreiden.
Christiaan werkt voor APOPO, een non-profitorganisatie
die met behulp van ratten in veel landen in Afrika, ZO- Azië
en Z-Amerika, de tbc-bacil probeert op te sporen in het
sputum van mensen waarvan men vermoedt dat zij besmet
zijn. Waar laboratoriumonderzoek soms niets uitwijst of
lang duurt, ruiken de ratten heel snel in het sputum de geur
van tbc. Christiaan heeft een jaar gewerkt in Morogoro in
Tanzania en daar gezien hoe de ratten getraind worden en
vervolgens worden ingezet bij onderzoek naar tbc, maar
ook bij het opsporen van landmijnen want ook TNT in
mijnen wordt geroken door de ratten.
De meeste mensen vinden ratten eng en vies maar de ratten
die hij ons liet zien waren echt heel anders dan de grote
bruine ratten in een smerige gracht in Nederland. Dit
waren mooie en een beetje langharige Z- Afrikaanse
soorten die vanaf hun geboorte tam gemaakt worden door
ze veel in de hand te nemen. Ze zagen er lief uit en doen
verbazend goed werk.
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Tijdens het opsporen van een besmetting lopen de ratten
door een lange glazen kooi met op gelijke afstand gaten in
de bodem waaronder de opgehoeste sputum ligt. Loopt de
rat door dan ruikt hij niets, blijft hij drie seconden boven de
opening staan ruiken dan wordt dat slijm op het
laboratorium onderzocht en bijna altijd heeft de rat het
goed geroken. Zo heeft men al duizenden patiënten snel
kunnen isoleren om te behandelen en verdere besmetting
te voorkomen. Op deze wijze gaat tbc-besmetting opsporen
vele malen sneller dan met de oude beproefde methode.

In deze landen komen zo’n 62.000 besmettingen voor, een
groot probleem dus. Daar komt nog bij dat in die gebieden
ook nog eens duizenden landmijnen liggen die veel
slachtoffers maken, vooral onder spelende kinderen.

18

Ook daarvoor worden de
ratten ingezet want die
mijnen worden heel snel
gevonden door deze
slimme dieren. Zodra ze
een mijn vinden beginnen
ze de grond weg te
krabben waarna men met
een detector nagaat of er
inderdaad een mijn ligt.
Kaart: Lieke van der Vos

Daarvan zijn er inmiddels duizenden onschadelijk gemaakt
waardoor mensen weer op hun stukjes grond durven te
werken om groente en dergelijke te verbouwen. De
organisatie heeft ter ondersteuning van dit belangrijke
werk € 1.000.000 gekregen van de Postcodeloterij.
Uit reacties van de aanwezigen bleek dat niet veel mensen
op de hoogte waren van deze methode om met hulp van
ratten tbc en landmijnen op te sporen. Christaan verraste
ons met een heel bijzondere en leerzame lezing.
Wilt u meer weten over deze organisatie. Dan kunt u heel
veel vinden op internet als u Apopo intoetst.
Henny van Hoek
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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 16 februari 2017}
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DRENTHE
Voorjaarsuitje woensdag 12 april 2017
We hebben gekozen voor woensdag 12 april naar het
Museum voor Valse Kunst in Vledder en daarna via een
leuke route door dit stukje Drenthe naar het museum voor
Papierknipkunst in Westerbork.
8.30 uur: Vertrek vanaf achter Dorpshuis ‘De Stuw’,
centrum Hoevelaken
18.00 uur: Terug in Hoevelaken
Rond 10.00 uur komen we aan bij Hotel Brinkzicht in
Vledder, waar we een kop koffie met gebak gebruiken.
Daarna bezoeken we het Museum voor Valse Kunst in
Vledder waar we een vermakelijke rondleiding krijgen.
Er zijn schilderijen van meestervervalsers Geert Jan Jansen
en van de bekende Han van Meegeren.
De Nachtwacht en de Mona Lisa
hangen hier gewoon zonder
beveiliging. Er is ook een Rietveldstoel te zien waar u op mag zitten. De
Denker van Rodin mag u gewoon
aanraken.
Er is echte glaskunst en een zaal met
Noord-Nederlandse schilderijen. En
een museumwinkel!
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Vervolgens gaan we
weer terug naar
Hotel Brinkzicht
waar een koffietafel
voor ons klaarstaat.
We genieten rustig
van de uitgebreide
lunch en gaan dan
verder - via een
mooie route door Drenthe - naar het Museum van
Papierknipkunst in Westerbork.
Daar kunnen we genieten van het oude en van het moderne
knipwerk. Het oudste papierknipwerk is uit 1650 maar ook
tegenwoordig wordt er geknipt. Heeft u genoeg van al dit
moois, dan zijn er direct in de omgeving van het museum
diverse cafeetjes waar u eventueel nog een kop koffie of
thee kunt drinken.
Hierna stappen we weer in de bus voor de terugreis naar
Hoevelaken.
Opgeven vóór 11 maart bij Reneke 06-330 321 40 of
mailen naar renekeschoneveld@hotmail.com.

Er moeten wel minimaal 35 personen meegaan.
1. Betalen vóór 11 maart 2017 op
Rekeningnummer van de Vrouwen van Nu
NL31RABO 0302 2429 61
2. Kosten: € 47,50 p.p.
onder vermelding van: reisje 12 april 2017 en uw naam
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Fietsclub ‘De Trappers’

Op de afgelopen jaarvergadering is besloten dat we
op korte termijn zullen starten met een fietsclub.
Het voorstel kwam van Cocky Kroder.
Omdat de afgelopen maanden niemand zich heeft
gemeld om de activiteiten van de fietscommissie
over te nemen bleek dit de beste oplossing.
Uiteraard zijn voor de fietsclub commissieleidsters
nodig, maar voorlopig gaat Jeannette het voortouw
nemen om een begin te maken met de club.
De naam ‘De Trappers’ is spontaan ontstaan
tijdens de vergadering, maar uiteraard zijn andere
opties ook mogelijk. De leden kunnen later
eventueel definitief een andere naam bedenken.
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Om een begin te maken is het handig te weten wie
zich graag wil aansluiten bij de fietsclub. Het is de
bedoeling het concept te hanteren zoals dat bij o.a.
de wandel- en de cultuurclubs geldt. Volgens
vooraf afgesproken spelregels die besproken
zullen worden bij de 1e ontmoeting gaat de club
dan starten. En dan gaan we ervan uit dat er ook 2
personen zullen opstaan om de club verder te
coördineren.
Wat is de bedoeling?
We willen eerst graag weten wie belangstelling
heeft voor de fietsclub.
Dus graag een mail naar Jeannette
jamvandriel@kpnmail.nl met je aanmelding en als
het lukt graag vóór 1 maart a.s.
Na die datum komt er weer nieuws over de stand
van zaken en de verdere voortgang.
Mocht alles snel verlopen, dan kan in maart de 1e
bijeenkomst gerealiseerd worden en wie weet in
april al de 1e geplande fietstocht plaatsvinden.
Dus meldt je snel aan.
Jeannette van Driel
24

Van harte wordt u
uitgenodigd voor het
vieren van de
Internationale
Vrouwendag 2017 in
Hoevelaken op
Dinsdagavond
7 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: * Welkom door Han Both, van de werkgroep
Internationale Vrouwendag Hoevelaken

* Opening door Patricia van Loozen, wethouder in Nijkerk
19.45 uur: * Vertoning van de film: Suffragettes
20.45 uur: * Pauze met hapjes, drankjes voor eigen rekening
21.15 uur: * Vervolg film
22.00 uur: * Tijd om na te praten en stands te bekijken.
Toelichting film: * Historisch drama over Britse vrouwen die
aan het begin van de 20ste eeuw hebben gestreden voor
vrouwenrechten en vooral het vrouwenkiesrecht. De sfeer is
meeslepend en schokkend als een thriller en tegelijkertijd
hartverscheurend en inspirerend.
Verkoop: * Mooie, verantwoord gemaakte producten uit India
Informatie: * Vrouwen van Nu, Amnesty,
Stichting Hulpdienst Hoevelaken
Locatie: Dorpshuis De Stuw, De Brink 10, 3871 AM, Hoevelaken,
(033 253 03 77)
Toegangsprijs: €8,00 bij binnenkomst te voldoen.
Info: Han Both (033 253 45 51)
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Provinciale
Bridgedrive 2017
Donderdag
28 september 2017

De provinciale bridgedrive die ieder najaar
plaats vindt, wordt deze keer georganiseerd
door de afdeling Hoevelaken.
De inschrijving kan vanaf nu tot 1 september.
Programma:
9.15 – 10.00 uur ontvangst met koffie
10.15 – 12.30 uur bridgen
12.30 – 13.45 uur lunch
13.45 – 16.00 uur bridgen
Er is plaats voor 50 paren.
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Wanneer: donderdag 28 september 2017
Waar: “De Belleman”, Eendrachtstraat 97,
3785 KT Zwartebroek
Kosten: leden €24,00, niet-leden €26,00
Opgave: per mail tot 1 september bij
Annelies Eilander-Silvius: aemsilvius@live.nl
(per paar, beide deelnemers vermelden en afdeling
van Vrouwen van Nu)
Geld overmaken naar rekeningnummer:
NL 31 RABO 0302 2429 61 t.n.v. Vrouwen van
Nu Hoevelaken
Bij betaling namen van deelnemers en datum
bridgedrive vermelden
Betaling is bevestiging van inschrijving.
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Op pad met de
Provinciale
tuincommissie!

Tweedaagse tuinenreis Zuid-Oost Groningen
Dinsdag 20 en woensdag 21 juni
Wij gaan gevarieerde tuinen bekijken en brengen een
bezoek aan een kwekerij. Dames, laat u verrassen. Doordat
de afstanden niet zo ver zijn kunnen we diverse tuinen en
een kwekerij bezoeken.
De prijs voor deze reis is € 209,00 per persoon op basis van
een tweepersoonskamer. Toeslag voor een
eenpersoonskamer is € 20,00. Inclusief vol pension, entree,
koffie en thee in de tuinen. Vergeet niet uw kratje mee te
nemen, want er is weer voldoende gelegenheid om plantjes
te kopen.
Opgave vóór 15 maart bij Lucia Schutte
Per telefoon 0545 48 13 92 of per email
oevershorst2@kpnplanet.nl.
Opgave per email wordt altijd bevestigd.
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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 en we mogen op
de fiets door de bloemenkas van fam. Van den Berg.
Aankopen die u hier eventueel doet, hoeven niet mee op de
fiets maar worden keurig netjes bezorgd bij het startpunt
waar ook uw auto geparkeerd staat.
Daarna fietsen we langs de langste rivier van Nederland, de
Linge, richting landgoed Mariënwaerdt., Daar kan een
bezoek aan de Zorgimkerij gebracht worden en wordt u een
presentje aangeboden.
In Tricht komen we langs het monument van de windhoos
1967.
Tijdens het eten van de zelf meegebrachte lunch wordt u
een kop soep aangeboden.

De start is bij camping: Park Zennewijnen, Hermoessestraat
13, 4062PP Zennewijnen.
Hier staat de koffie met een warme krentenbol op u te
wachten.
U kunt starten tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
We sluiten om 17.00 uur af.
Inschrijfgeld: € 10,00 voor leden en
voor niet leden € 12,50
Fietshuur: € 7,50 en een e-bike € 25,00
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Opgave vóór 25 april 2017 bij:
vrouwenvannu.ophemert@gmail.com graag alleen per
groep/afdeling.
Het totaal van inschrijfgeld + eventuele huur van fietsen
kunt u bij uw opgave over maken op banknummer:
NL51RABO 0350650160 t.n.v. Vrouwen
van Nu Afd. Ophemert
o.v.v. fietscommissie, fietstocht 2017, uw naam en
afdeling
U ontvangt bij vertrek een routebeschrijving.
Uw betaling is tevens de bevestiging.
DEELNAME IS OP EIGEN RISICO!!
Inlichtingen: Gerrie van Lit tel. 0344 65 15 08 / 06
038316858 of g.vanlit@kpnmail.nl
Aanmeldingsformulier:
Vrouwen van Nu afdeling Ophemert t.a.v. Secretariaat
Jenny Scheurwater p/a Beuningen 14 4061CB Ophemert
Mailen mag ook vrouwenvannu.ophemert@gmail.com
Naam

:………………………………………………..

Afdeling

:………………………………………………..

Adres

:………………………………………………..
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Activiteitenagenda

7 februari

Stap voor Stap
Middagwandeling

15 februari

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

21 februari

Workshop Podologie
14.00 uur in de Hobbit

24 februari

Breigroep
Bijeenkomst bij M. Hehenkamp 14.00 uur

7 maart

Internationale Vrouwendagviering
’in Dorpshuis ‘De Stuw’ 19.00 uur

7 maart

Stap voor Stap
Middagwandeling

15 maart

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

23 en 24 maart

Handwerktentoonstelling
10.00 – 16.00 uur in het Kulturhus in Vorden

28 maart

Stap voor Stap
Dagwandeling

Kopij voor de Nieuwsbrief van maart graag mailen
vóór 26 februari naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com
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