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 Religieuze sporen in en om Amersfoort 

 Hans van den Berg 

 

 Woensdag 16 maart 20.00 uur 

 In Dorpshuis “De Stuw” 

 De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
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Religieuze sporen in en om Amersfoort 
 
Wie door de binnenstad van Amersfoort wandelt, treft er nog veel 
restanten van bouwwerken uit de Middeleeuwen aan.  
Opvallend daarbij is het grote aantal kloosters, kerken en 
kapellen, die getuigen van een rijk religieus leven. 

Jan Weissenbruch Gezicht op de Muurhuizen bij de Dieventoren te Amersfoort  
(voor 1864) Rijksmuseum Twente 

 

De heer Hans van den Berg, woonachtig in Hoevelaken, heeft 
grote interesse in de religieuze sporen in en om Amersfoort en 
komt daar graag over vertellen, ook over hoe het mogelijk was 
dat een kleine middeleeuwse stad als Amersfoort het zich kon 
permitteren zo’n grote toren te bouwen.  
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Verslag verenigingsavond februari 2016 

Door de grote opkomst van leden en 

belangstellenden liep de zaal van De 

Stuw bijna vol. Er was dan ook lang 

uitgekeken naar de komst van Jan 

Terlouw, die een lezing kwam 

verzorgen over zijn drie carrières: als 

natuurkundige, politicus en schrijver. 

Ruth verwelkomde ons en vooral Jan Terlouw en zijn vrouw 

hartelijk en vertelde vervolgens dat er een “Breigroep” is 

opgericht door enkele leden die voor Dorcas, dus voor mensen 

in nood, truien en dekentjes gaat breien, een prachtig initiatief. 

Restjes wol zijn welkom. U leest er meer over in deze 

nieuwsbrief. 

Voor het veel belovende reisje in april hebben zich al 45 leden 

opgegeven, nog 9 en dan is de bus vol dus mocht u nog mee 

willen, het kan nog….. 

 

Daarna gaf Ruth het woord aan de heer 

Terlouw die zich ontspannen op de rand 

van het podium installeerde. Hij begon zijn 

verhaal met de opmerking: “Wat 

als……wat als dit of dat anders was 

gelopen in ons leven? Nee, mensen, dat 

heeft geen nut, het leven is een pad dat we 

moeten lopen. Ik ontmoette dat leuke 17 

jarige meisje, die nu al meer dan 60 jaar 

mijn vrouw is en het was goed”.  

Het klonk zo eenvoudig en open… 

Opgegroeid in het kleine Veluwse dorp 

Garderen waar zijn vader dominee was 

had hij een fijne jeugd maar….wel één met  
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een klein zwart randje. Meneer is linkshandig en dat werd niet 

getolereerd op school, hij moest rechts schrijven. Daardoor heeft 

hij een vreselijke hekel aan schrijven gekregen en dat klonk wat 

tegenstrijdig uit de mond van iemand die 26 boeken op zijn naam 

heeft staan…. 

Op de middelbare school ontdekte hij dat wiskunde en andere 

exacte vakken hem fascineerden en daarom ging hij 1958 in 

Utrecht natuurkunde studeren. Hij werd wetenschapper en 

ondanks dat hij promoveerde besloot hij na tien jaar dat hij niet 

zijn hele leven op een laboratorium naar iets wilde blijven zoeken 

dat misschien nooit gevonden zou worden. Maar… hij vond zelf 

dat hij niet veel anders kon….. “ Het pad van de wetenschap is 

soms smal”, zei hij, dus wat dan? Juist in die tijd werd er een 

nieuwe politieke partij opgericht D66 en het programma sprak 

hem aan. Hij meldde zich aan als lid en na korte tijd werd hij 

gekozen tot fractievoorzitter. Tot zijn eigen verbazing was hij 

ineens politicus, zonder enige ervaring. “Ik had nog nooit een 

stap gezet in het Tweede-Kamer gebouw”, vertelde hij. Hij nam 

zich voor om altijd eerlijk te blijven want het voelde als een hele 

eer dat juist hij gekozen werd door de kiezers en dat hij dat 

vertrouwen niet mocht beschamen. 

Het ging allemaal heel snel. hij werd minister, zelfs vice – 

minister - president en nog later Commissaris van de Koningin in 

Gelderland. Maar er was meer. Tien jaar lang vertelde hij elke 

avond na het eten een zelf verzonnen verhaaltje aan zijn 

kinderen terwijl zijn vrouw zachtjes afwaste om dat ook zij geen 

woord wilde missen van zijn “verzinsels”. Zij vond dat hij ze op 

moest schrijven en naar een uitgever moest sturen maar hij had 

nog steeds een hekel aan schrijven en bovendien vond hij ze zelf 

niet goed genoeg.  

Zijn vrouw was het daar niet mee eens en toen hij een langer 

verhaal schreef op de inmiddels aangeschafte elektrische 

schrijfmachine stuurde hij het op haar aandringen toch naar een 

uitgever. 
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Helaas, hij kreeg het terug met veel 

rode doorhalen, afgewezen. Zijn 

vrouw gaf niet op en stuurde het 

manuscript naar een andere 

uitgever en die gaf het wel uit 

en…het werd een bestseller. “De 

Koning van Katoren” werd bekroond 

met de Gouden Griffel.  

Ook zijn volgende boek, “Oorlogswinter” kreeg de Gouden Griffel 

en werd zelfs verfilmd.  

Toen D66 de verkiezingen verloor stapte meneer Terlouw uit de 

politiek en legde zich helemaal op schrijven toe, eerst vooral 

kinderboeken later ook boeken voor volwassenen die hij vaak 

samen schreef met zijn dochter Sanne. Hij vond dat een feest, 

“omdat we hetzelfde dachten, voelden en er daardoor weinig 

overleg nodig was”. 

Meneer besloot de avond met het voorlezen van een verhaaltje 

over een kalkoen die verliefd was op Jump, de hond van een 

Amerikaans gezin. Deze liefde redde de kalkoen van het lot van 

al haar voorgangers die in een mooi bruin korstje op  

Thanksgiving Day op tafel kwamen….. 

We hadden nog uren naar meneer willen luisteren maar helaas, 

veel te snel kwam er een einde aan deze avond met een gouden 

randje.  

Henny van Hoek.      foto’s Henk Eilander 

                                    

 

 

 

                                                                 kaart: Lieke van der Vos  
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Van de voorzitter 

 
Tijden veranderen, VvN probeert zoveel mogelijk mee te gaan in 
alle veranderingen, waarbij wij als bestuur denken daar in wel te 
kunnen slagen. 
Niet alle veranderingen zijn ten goede. Internet heeft vele 
voordelen, maar zoals alles ook, soms nadelen. 
Maar één groot voordeel is er zeker: het gemak van het email 
verkeer. Zonder dat zou ik nooit het voorzitterschap op me 
hebben kunnen nemen. Nu kan ik bijv. ook als ik er niet ben, 
prima op de hoogte blijven, van wat er gaande is. 
 
Mede om het gemak van het e-mailen, heeft het bestuur zich 
weer gebogen over het aantal gedrukte exemplaren van de 
Nieuwsbrief en kwamen we vanwege twee belangrijke redenen 
tot deze hernieuwde oproep. 
Zoals u allen weet, wordt de NB rondgebracht door eigen leden, 
waar wij zeer blij mee zijn, maar ook deze leden worden er niet 
jonger op en willen we toch zoveel mogelijk ontzien, door het 
aantal gedrukte NB’s te reduceren. 
En het bestuur wil ook zo goed mogelijk omgaan met het 
ledengeld. Minder drukkosten, scheelt ook in de totale kosten. 
 
En dat kan, als die leden, die wel een email - adres hebben, dit 
doorgeven aan de ledenadministratie! 
 
Van de 50 gedrukte NB zijn er minstens 20 met een email adres. 
Een aantal is al benaderd en heeft inderdaad het mail adres 
doorgegeven, maar een aantal nog niet. 
Onze vraag: geef uw email adres door aan de 
ledenadministratie e-mail: aemsilvius@live.nl  
Mochten er problemen zijn met het openen, vinden of opzoeken 
van de nieuwsbrief/website, dan zijn wij altijd bereid te helpen en 
er samen naar te kijken. 
 
Ruth Westra-Vreedenburgh 

mailto:aemsilvius@live.nl


7 
 

Breien/haken voor een goed doel 

 en  

contacten en gezelligheid 

 

 

 

Vrijdag 12 februari is de brei/haakgroep voor de eerste keer bij 

elkaar geweest. 

We werken in eerste instantie voor Dorcas Hulp en 

Ontwikkeling. Dorcas werkt samen met plaatselijke 

organisaties. De kleding gaat naar Oost Europa en naar Afrika. 

Men heeft behoefte aan truien voor volwassenen, sokken en 

dekentjes van ca. 80/100 cm. 

Diegene die aan onze breigroep deelneemt, kan zelf een trui, 

een paar sokken, een dekentje van 80/100 cm of een gedeelte 

van een deken (formaat 20x20 cm) breien.  

Deze stukjes worden dan later aan elkaar gehaakt. 

Men zorgt zelf voor pennen en wol (acryl).  

Omdat contact en gezelligheid belangrijk is komen we, als we 

kunnen, naar de maandelijkse bijeenkomst om met elkaar te 

breien. We kunnen natuurlijk ook thuis veel of weinig aan ons 

breiwerk werken. Dat kan iedereen zelf bepalen. 

We komen de laatste vrijdag van de maand bij elkaar,  

steeds bij een andere vrouw die meedoet met deze groep. 

Tijd: 10.30 uur – 12.00 uur 

Nieuwe belangstellenden kunnen zich aanmelden 

bij Reneke Schoneveld, tel: 06-330 321 40  

Mail: renekeschoneveld@hotmail.com  

mailto:renekeschoneveld@hotmail.com
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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:  We stappen we aan bord van ‘De Sluizer’ en maken  
een rondvaart door het recreatie-en natuurgebied De Gouden Ham.                            

    15:45 uur:   Einde rondvaart en vertrek 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 

 

 



9 
 

 

FILMKRING 
 

 

 

 

 

 

De filmkring bestaat nu twee jaar en wij, de leden, zijn er echt 

enthousiast over. We zagen prachtige films en het was gezellig.  

Op dit moment zijn er vier leden en de volgende bijeenkomst 

komt er eentje bij. Daarmee is onze kring vol.  

We bekijken opgenomen films of dvd’s bij een van de leden thuis 

en i.v.m. de ruimte voor de TV is 5 voor ons het maximum.  

Een van onze leden heeft zelf geen video apparatuur maar kijkt 

gewoon mee bij de anderen. 

Nu kreeg ik vragen van vrouwen die hier ook belangstelling voor 

hebben. In onze kring is voorlopig geen ruimte daarom is mijn 

advies start een tweede filmkring. 

Meld je daarvoor aan bij  

Heleen van Blotenburg, e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com 

contactpersoon filmkring, en zij wijst je dan verder de weg.  

 

Succes, Greetje Rond 
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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 het Sounder – Sleep - systeem 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 verenigingsavond 

mailto:theramulder50@gmail.com
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DENK HIER MAAR EENS BIJ NA!! 
 

Bij de kassa van een supermarkt stelt de jonge caissière aan een 

oudere vrouw voor, dat zij voortaan haar eigen boodschappentas 

meebrengt, in plaats van een plastic tas te kopen. "Want plastic 

tassen zijn niet goed voor het milieu", zo zegt ze.  

De vrouw verontschuldigt zich en legt uit: ·· 

"Wij hadden dat groene gedoe niet toen 

ik jong was!" 

De caissière antwoordt: 

"Ja, en dat is nou juist ONS PROBLEEM 

vandaag-de-dag: JULLIE generatie maakte 

zich niet druk om het milieu te sparen voor de 

toekomstige generaties!" 

 

Ze heeft gelijk, onze generatie had dat groene gedoe niet in onze 

dagen. Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in flessen en 

bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terugbrachten naar 

de winkel. 

De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en in de 

fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en opnieuw gevuld. 

Wij deden echt aan recycling. 

Maar we deden niet aan dat groene gedoe 

in die tijd! 

Wij liepen trappen, omdat we niet over 

roltrappen en liften beschikten in elk 

gebouw. 

Wij liepen naar de supermarkt en hesen onszelf niet iedere keer 

in een 300 PK machine, elke keer als we 2 blokken verder 

moesten zijn. 

 

Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe niet in onze 

tijd! 
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Babyluiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet 

bestonden. 

We droogden onze kleren aan de lijn en niet in een 

energieverslindende machine die continu 220 volt verbruikt. 

Wind- en zonne energie droogden onze 

kleren echt - vroeger, in onze dagen. 

Kinderen droegen de afdankertjes van 

oudere broers en zussen en kregen 

geen gloednieuwe kleren. 

Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij 

hadden dat groene gedoe niet in onze tijd. 

In die tijd hadden we - misschien - 1 tv of radio in huis en niet 1 

op elke kamer. 

De tv had een klein schermpje, tergrootte van een zakdoek en 

niet een scherm ter grootte van de Bijenkorf. 

In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de 

hand, omdat we geen elektrische apparaten hadden die alles 

voor ons deden. 

Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, 

dan verpakten we dat in een oude krant ter bescherming en niet 

in piepschuim of plastic bubbeltjesfolie. 

In die tijd gebruikten we geen apparaat met een motor die op 

benzine het gazon maaide. 

We gebruikten een maaier die geduwd moest worden en 

functioneerde op menselijke kracht. 

Wij sportten door te werken, zodat we niet naar een fitnessclub 

hoefden te gaan om op ronddraaiende loopbanden te gaan 

rennen, die werken op elektriciteit. 

 

Maar ze heeft gelijk. 

Wij hadden dat groene gedoe toen niet. 

 

Wij dronken uit de kraan wanneer we dorst hadden, in plaats van 

uit een plastic fles, die na 30 slokken wordt weggegooid.  
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Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer een 

nieuwe pen te kopen. 

Wij vervingen de mesjes van een scheermes, in plaats van het 

hele ding weg te gooien alleen omdat het mesje bot is. 

 

Maar..  wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd. 

 

Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten 

naar school in plaats van hun moeder als 24-uurs taxi 

servicedienst te gebruiken. 

 

Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet 

een heel arsenaal aan stekkerdozen en 

verlengsnoeren om een dozijn apparaten 

van stroom te voorzien. 

 

En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een 

signaal op te vangen van een satelliet die 2.000 mijl verderop in 

de ruimte hing, zodat we contact konden leggen met anderen, en 

om uit te vinden waar de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt. 

 

Maar is het niet in-en-in triest dat de huidige generatie klaagt 

over hoe verspillend wij ‘oudere mensen' waren, gewoon omdat 

wij 'dat groene gedoe' niet hadden in onze tijd? 

 

Stuur dit door naar andere "egoïstische" oudere mensen, die 

(niet) zitten te wachten op een les in het behoud van moeder 

aarde, gegeven door “intelligente” jongeren van deze tijd. 

 

Ruth Westra-Vreedenburgh 
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Vrouwen van Nu,  

afdeling Hoevelaken  

 staat op  

de Seniorenbeurs Nijkerk 2016 

 

 

Op vrijdag 18 maart 2016 staat onze afdeling op de 

Seniorenbeurs Nijkerk’16 in het Congrescentrum Hart van 

Holland in Nijkerk.  

De beurs is voor inwoners vanaf 60 jaar uit de gemeente Nijkerk 

en biedt informatie over Wonen, Welzijn, Zorg, Financiën en Vrije 

Tijd. De beurs is gratis te bezoeken.  

Komt u ook een kijkje nemen?  

De beurs is tussen 13.00-18.00 uur geopend.  

 

Locatie 

Congrescentrum Hart van Holland, Berencamperweg 12,  

3861 MC Nijkerk  
Naast de informatie biedt de beurs ook de mogelijkheid om 

anderen te ontmoeten bij een hapje en een drankje op het 

horecaplein (tegen betaling).  

Parkeren en vervoer 

Er is voldoende parkeergelegenheid.  

Organisatie 

De beurs wordt georganiseerd door de PCOB, de Hulpdienst 

Hoevelaken, de UVV, de gemeente Nijkerk en Sigma.  

 

Meer informatie vindt u op www.seniorenbeurs-nijkerk.nl of 

neem contact op met Sigma 0332474830  

 

http://www.seniorenbeurs-nijkerk.nl/
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Provinciale Ontmoetingsdag 

Gelderland donderdag  

14 april 2016 

Locatie: De Nieuwe Zweep  

Klarenbeekseweg 93   7381BE Klarenbeek 

 
Aan de leden van de Vrouwen van Nu in Gelderland 

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij bovengenoemde 
Provinciale Ontmoetingsdag Gelderland. 

Dit jaar is het thema: ‘Eerlijk’ 

09.30 uur           ontvangst met koffie/thee en wat lekkers 

10.15 uur           aanvang provinciale vergadering  

11.30 uur           lezing Stichting Max Havelaar door Alien    

                          Huizing 

11.55 uur          Jantien de Bruin van Solidaridad over eerlijk 

                          textiel  

12.30 uur          aanvang lunchbuffet met mogelijkheid om de kraampjes 

van de provinciale commissies van Vrouwen van Nu en 

‘het winkeltje’ te bezoeken 

14.00 uur optreden Mylou Frencken, o.a. 

bekend van het tvprogramma 

‘Met Het Mes op Tafel’. Zij wordt 

begeleid door gitarist Ronald 

Schmitz.        Foto: Ben Kleyn 

                                                                                                                                

Aansluitend bedanken werkgroep, 

gastvrouwen en tuinclubleden 

15.30 uur  afsluiting met een kop koffie of thee  

 

U geeft zich op door € 21,00 over te maken t.n.v. de 

penningmeester van de Vrouwen van Nu afdeling 

Hoevelaken vóór 21 maart  2016. Het 

rekeningnummer is NL31RABO0302242961  

 



16 
 

Provinciale Fietsdag 

Heelweg 

 

Wanneer:  

dinsdag 24 mei 2016 

Waar: in onze mooie 

Achterhoek  

 

Start: Café-restaurant ‘de Radstake ‘  

Twenteroute 8 7055 BE Heelweg 

Tijd: tussen 9.30 uur en 11.00 uur 

Organisatie: Vrouwen van Nu afd. Heelweg 

Kosten: Leden € 9,00 niet leden € 12,50  

Rek nr.: NL 85 RABO 0364844043  

t.n.v. Vrouwen van Nu afdeling Heelweg 

Opgave: uiterlijk 2 mei bij Joke Gussinklo Hiddinkdijk 13a 

7051ZX Varsseveld  

Tel. 0315 24 15 61 Email han.gussinklo@gmail.com 

Bij inschrijving vermelden: voor- en achternaam, woonplaats, 

fietsdag 2016 en of u wel of geen lid bent. Geeft u zich als groep 

op dan graag alle namen en afdeling vermelden.  

 

Info: Doortje Voortman tel. 0315 24 11 37  

 

Bijzonderheden: iedereen is van harte welkom! 

Fietsen zijn te huur: € 7,50 per dag 

Elektrische fiets: € 17,50 per dag 

 

mailto:han.gussinklo@gmail.com
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Provinciale Wandeldag 9 juni 2016 in 

Halle en omgeving 

De afdeling Halle van de Vrouwen van Nu 

organiseert de Provinciale Wandeldag. Er zal 

gewandeld worden in- en rondom Zelhem/Halle, ook 

wel het groene hart van de Achterhoek genoemd.  

Halverwege is er een stop bij wijngaard ‘De Oogsthoek’ waar de 

meegebrachte lunch genuttigd kan worden. Hier wordt ook een kop 

soep aangeboden. Laat u verrassen en geniet vooral van deze tocht. 

U kunt kiezen uit een wandeling van ca 9 km of ca 15 km. Het 
gebruik van Nordic Walking poles vinden wij prima. 

Start en finish zijn bij restaurant ‘Bij Nolda’ aan de Gasthuisstraat 3, 
7021 CL in Zelhem. U kunt gratis parkeren bij het restaurant of op de 
Brink. U wordt verwelkomd met koffie/thee en iets lekkers. De 
beschrijving van de route wordt hier verstrekt. 

Zoals gebruikelijk zijn ook niet-leden van harte welkom. Neem dus 
gezellig uw partner, vriendin, zus of wandelmaatje mee! U kunt starten 
tussen 10.00 uur en 11.00 uur, uiterlijk 17.00 uur moet u terug zijn. 
Koffie of thee staat dan weer klaar. 

Uw inschrijving dient uiterlijk 23 mei binnen te zijn bij de commissie. U 
kunt zich inschrijven door aanmelding bij vvnhalle@gmail.com 
(onder vermelding van uw voor en achternaam, woonplaats en of u wel 
of geen lid bent). Geeft u zich als groep op, dan graag alle namen 
vermelden.  

Het inschrijfgeld bedraagt voor leden € 9,00 en voor niet-leden  
€ 12,50. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op 
bankrekening NL77RABO0374755744 t.n.v. NBvP afd. Halle, onder 
vermelding van uw naam en Wandeldag 2016.  

Bij vragen kunt u bellen of mailen met:  

Gradie Heesen  tel: 0315-298330 of 06-20439505          
e-mail: hevos@slangenburg.nl  Rieky Winkel tel: 0314-631906                                       
e-mail: hlwinkel@hetnet.nl      
meer informatie zie website VvN provincie Gelderland 

mailto:vvnhalle@gmail.com
mailto:hevos@slangenburg.nl
mailto:hlwinkel@hetnet.nl
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Historische stadswandeling door 
Nijmegen 
Commissie Cultuur  

Datum: woensdag 15 juni 2016 10:15 uur 
Locatie: Valkenhofpark  
Deelnemers horen t.z.t. de exacte ontmoetingsplek. 
 
Onder leiding van een Gilde- gids wandelen wij door de 
historische binnenstad met haar 2000 jaar oude vaderlandse 
en Europese geschiedenis. 
Wij starten de wandeling in het Valkenhofpark, een van de 
oudste stadsparken van Nederland. Het Valkhof is een 
bijzondere historische plaats in de stad op de noordgrens van 
het Romeinse rijk. 
We vervolgen onze weg over de middeleeuwse stadswal naar de 
Belvédère met een prachtig uitzicht over de Waal, de Betuwe en 
de Ooijpolder. 
Via de Waalkade en de Benedenstad bereiken we de Grote 
Markt met de St. Stevenskerk, de Latijnse school en de Waag. 
Wij beëindigen onze wandeling op de Grote Markt bij het 
bronzen beeld van Mariken van Nimweghen  
Na afloop kunt u eventueel op eigen gelegenheid Museum 
Valkhof bezoeken met zijn prachtige collectie Romeinse 
archeologie en oude en moderne kunst. 
Tijd: vanaf 10.15 uur ontvangst met koffie/thee en Nijmeegse 
 lekkernij. 
Wandeling: start om 11.00 uur en einde om ± 13.00 uur 
De wandeling is geschikt voor iedereen die goed ter been is! 
Kosten: € 10,00 p.p. incl. koffie/thee en iets lekkers en de 
rondleiding door een gids 
Opgave: tot 1 juni per e-mail: ccg.vrouwenvannu@gmail.com 
o.v.v. uw naam en uw afdeling 
Betaling: uiterlijk 1 juni 2016 op bankrekening NL72 RABO 0140 
0348 46 t.n.v. Commissie Cultuur te Arnhem 
Informatie: Aldy Ploeger tel. 0314 645 880 
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Activiteitenagenda 

16 maart 
 

Verenigingsavond  
Religieuze sporen in en om Amersfoort 

18 maart 

 
Seniorenbeurs Nijkerk’16 
Hart van Holland Nijkerk 

13.00 uur – 18.00 uur 

22 maart 
 

Stap voor Stap 
Dagwandeling 

25 maart 

 
Bijeenkomst Breien 

 bij Fija Fontein 
Van Aalstplein 27 tel: 033-2572121 

5 april 
 

Stap voor Stap 
Middagwandeling 

12 april 

 
Workshop Sounder-Sleep-systeem 

in De Hobbit, Van Dedemlaan 2,   
14.00 uur 

13 april 
 

Voorjaarsreisje 

14 april 
 

Provinciale Ontmoetingsdag in Klarenbeek 

20 april 
 

Verenigingsavond 
m.m.v.José van der Staak 

26 april 
 

Stap voor Stap 
Dagwandeling 

24 mei 
 

Provinciale Fietsdag in Heelweg 

Kopij voor de Nieuwsbrief van april graag mailen vóór 23 maart naar e-
mail: hvanblotenburg@hotmail.com 
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