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  Hoevelaken 

 
 Nieuwsbrief van mei 2016 

 Jaargang 61   nummer 5 

 

 
Paul Berntsen 

‘De Kampioensbakker’ 

 

Woensdag 18 mei 20.00 uur 

 in Dorpshuis “De Stuw” 

 De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
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“De Kampioensbakker” 

Paul Berntsen is in hart en nieren 

bakker. Hij vormt al de vijfde 

generatie bakkers binnen de 

familie. Na zijn bakkersopleiding 

deed hij op uiteenlopende 

plaatsen ervaring op met het vak 

en binnen de kortste keren werd 

hij uitgeroepen tot 

kampioensbakker. Hij streeft  

ernaar de beste te blijven. 

Ook heeft hij een chocoladeafdeling, waar hij onder andere zijn 

eigen chocoladeletters maakt.  

Met de jaarwisseling lukt het hem samen met zijn collega’s om 

in één dag 100.000 oliebollen te bakken. 

De bakker is ook actief op internet. Sinds vijf jaar heeft hij zijn 

eigen website www.brood-shop.nl. Hier kunnen alle producten 

uit de winkel zeven dagen in de week en 24 uur per dag worden 

besteld.  

Op 18 mei a.s. komt hij hierover vertellen bij ons en mogen wij 
beoordelen of hij deze titel verdiend heeft.  
Het bewijs brengt hij mee! 
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Bridgeclub Vrouwentroef 

Al twintig jaar komen elke donderdagmiddag gemiddeld zo’n 

vierentwintig vrouwen bij elkaar in “De Stuw” om een stevig 

robbertje bridge te spelen.  

Onder de bezielende leiding van Ruth 

Westra, Noor Bekius en Annelies 

Eilander wordt er serieus maar niet te 

fanatiek gespeeld en je hoeft niet per 

se heel goed te kunnen bridgen 

om mee te mogen doen. Het gaat ook 

en misschien wel vooral om de 

gezelligheid.                                          Noor, Ruth en Annelies 

 

Als er drie rondjes gespeeld zijn is er pauze en genieten we van 

koffie of thee met het om de beurt meegebrachte lekkers waar 

we elkaar op trakteren, maar ook om te luisteren naar elkaars 

verhalen. Veel lief en leed wordt er gedeeld en dat versterkt de 

band tussen de vrouwen.  

Ondanks het feit dat het niet gaat   

om eeuwige roem of prijzen is er 

de dag erna toch altijd een lichte 

spanning en staat de computer 

stand-by om zo snel mogelijk de 

uitslag, door Annelies 

uitgerekend, te kunnen zien: hoe 

hebben je partner en jij het 

gedaan? Soms valt de uitslag mee, vaak valt het tegen maar 

wat maakt het uit. Volgende keer beter…hoop je… 

Veel mensen die zelf niet bridgen zeggen: “Bridgen lijkt me zo 

saai, je zit daar maar in stilte want je mag helemaal niet praten”. 

Nou… dat is een misvatting. Het mag dan officieel wel niet, 

maar bij Vrouwen Troef wordt er wel degelijk gepraat…! 

Trouwens, bij alle clubs wordt er gepraat omdat iedereen zo 
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graag wil uitleggen waarom men bood wat men bood, soms ter 

verduidelijking, soms ter verdediging als je partner denkt dat je 

het verkeerd hebt gedaan Nee, saai is bepaald niet het goede 

woord ook al omdat geen één spelletje hetzelfde is. 

Er komen uit die bridgemiddagen ook allerlei andere gezellige 

contacten voort zoals koffieafspraken, thuis bridgen, uitjes en 

zelfs vakantiereisjes die men samen maakt. Allemaal heel 

waardevol en bijzonder omdat het veel lege uren kan opvullen 

en je er kunt zijn voor een ander als daar behoefte aan is.  

Het winterseizoen is vorige week afgesloten met een etentje in 

“De Haen” waar de leidsters de tafels gezellig gedekt hadden 

in één van de zaaltjes en we ons lieten verrassen door de 

“aanschuifmaaltijd”, die Cor, uitbater en kok van “De Haen”, 

ons zou bieden.  

Foto’s Noor Bekius 

 

Het is altijd weer bijzonder om te zien hoeveel moeite de 

leiding wil doen om deze middagen zo aangenaam en 

aantrekkelijk mogelijk te maken. Velen zijn dan ook al jaren lid 

van dit clubje. Mochten leden van Vrouwen van Nu al eens 

hebben overwogen om ook lid te worden, aarzel niet en KOM 

ERBIJ. U zult hartelijk begroet worden als we in oktober weer 

van start gaan! 

Henny van Hoek 
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Soundersleep 
 

Op 12 april, een zonnige dinsdag, werd in De Hobbit een 

workshop gehouden met allerlei tips en oefeningen die kunnen 

leiden tot een betere nachtrust met als titel Soundersleep. 

In totaal namen 16 vrouwen daaraan deel, waarbij al snel bleek 
dat meerdere dames vaak of in ieder regelmatig problemen 
hadden om tot een goede nachtrust te komen.  
 
 
Karin van Teeffelen uit Ermelo, 
fysiotherapeute en docente zette 
ons na haar introductie direct in 
actie met een 
ontspanningsoefening. 
Een natuurlijke ademhaling was 
daarbij heel belangrijk, omdat 
daarmee stress of “het malen” 
verminderd kan worden  
De reacties aan het einde van de oefening waren verschillend.  
Niet ontspannen of juist wel.  
 
 

Na de oefening en een theoretische 
uitleg over dagdimmer (overdag 
een paar keer tot rust komen) en 
nachtdimmer (techniek om je 
lichaam en hersenen in zo’n 
toestand te brengen dat je kan 
slapen) volgde er een korte pauze 
voor koffie of thee. 

 
De workshop werd vervolgd met een opsomming van regels die 
je zoveel mogelijk in acht moet nemen om goed te kunnen  
slapen.  
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Een aantal regels viel op: Niet op de wekker kijken 
en vermijd blauw licht voor het slapen gaan, want dat zet de 
hersenen in actie. Zorg voor een pikdonkere kamer.  
Slaap maximaal 1,5 uur uit, anders wordt er te weinig slaapdruk 
opgebouwd. 
Neem een aantal uren voor het slapen geen zware 
maaltijden, alcohol, nicotine of cafeïne tot je. 
Ook medicijnen kunnen slaapproblemen veroorzaken. En doe 
vooral geen moeite om in slaap te vallen, slaap komt vanzelf 
als het goed is. Voor als deze rituelen gebruikte Karin het woord 
“opslomen”. 
 
Er volgde ten slotte nog een oefening met onze ogen, die we 
kunnen doen als we in bed liggen en de slaap niet vanzelf komt. 
Deze oefening werd niet door iedereen als prettig ervaren. 
Karin legde daarbij uit dat het zoeken is naar een oefening die 
het beste bij je past. Na nog wat ervaringen met elkaar te 
hebben uitgewisseld was de workshop alweer voorbij.  

 
 
Thera bedankte Karin voor haar presentatie 
en gaf haar als dank een attentie. 
Een leerzame en voor veel dames een heel 
ontspannen middag.  
 

 
 
Jeannette van Driel 
Foto’s Marianne Korthorst 
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Verslag verenigingsavond april 2016 

Na de begroeting en het welkom van Ruth hebben we opnieuw 

een overleden lid van onze vereniging herdacht. We staken een 

kaarsje aan en hielden een ogenblik stilte. Hilde Koopman is 

vrij plotseling na een ziekbed overleden. Onze gast van de 

avond zong mede voor haar een lied dat zij vaker zingt bij een 

begrafenis en dat was mooi. 

Josée van der Staak was deze avond 

onze zingende gast.  

 

Samen met haar man Jan Willem die 

zorgde voor de muziek 

en het geluid, bracht 

zij een zeer uitgebreid 

repertoire ten gehore.  

 

 

 

In haar jonge jaren schreef zij samen met haar vriendin, Mariet 

Lems, taalconsulente, vele liedjes die uiteindelijk op de cd 

”Vleugels” werden uitgebracht. Zij waren samen zo succesvol 

dat ze door Gerrit Den Braber gevraagd werden om een lied te 

schrijven voor het Songfestival. Het werd afgewezen omdat het 

te poëtisch zou zijn en dus te moeilijk te vertalen maar ze bleef 

wel jarenlang voor Den Braber en voor de radio werken.  

Zij was nog heel klein toen zij voor het eerst op de bruiloft van 

haar kleuterjuf mocht zingen. Op haar 15e nam zij zangles en 

al gauw zong zij bij huwelijksdiensten en begrafenissen.  

De uitdaging was om heel persoonlijke teksten te schrijven die 

voor betrokkenen herkenbaar waren en dat werd altijd zeer 

gewaardeerd. 
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Naast klassieke stukken zong ze ook graag Franse, Duitse en 

Engelse liedjes maar het meest houdt ze er toch van om mooie 

Hollandse, vaak door haar zelf gemaakte liedjes te zingen, 

zichzelf begeleidend op de gitaar en dat was precies wat ze 

deze avond het meeste deed, het ene lied na het andere, ook 

van Herman van Veen en Claudia de Breij. Haar warme stem 

leek alles te kunnen zingen en bleef zuiver, zowel in de hoogte 

als in de laagte. 

Naast het zingen op bruiloften en begrafenissen sloot zij zich 

aan bij revuegezelschappen maar trok ook jarenlang door het 

land met haar soloprogramma’s, “Op de thee met Josée” en 

“Ga mee met Josée op wereldtournee”. 

Na de pauze werd het wat persoonlijker omdat ze tussen de 

liedjes door iets vertelde over haar persoonlijke leven, haar 

huwelijk, de drie kinderen in drie jaar tijd, haar scheiding en na 

elf jaar een nieuwe liefde waarmee ze vanuit het westen van 

het land naar het oosten verhuisde. 

Naast alles wat ze al deed vond ze ook nog 

tijd om iets nieuws te gaan doen. Zo is ze nu 

ook tekenconsulente waar ze grote 

voldoening in vindt en les in geeft.  

Bovendien heeft ze samen met haar man in 

de verbouwde boerderij in Vorden een B&B. 

Ze een zeer veelzijdige vrouw dus en bovendien een warme 

persoonlijkheid zonder sterallures. We hebben bijzonder 

genoten van haar optreden. 

Henny van Hoek  
Foto’s Jeannette van Driel 

 

                               Kaart: Lieke van der Vos 
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We ontvingen bericht van overlijden van 
mevrouw Hilde Koopman – van Asselt. 

 

We hebben haar herdacht tijdens de Verenigingsavond 
op 20 april. 
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Om 9:00 uur reed de bus van Besseling de Kantemarsweg op. 
Er stonden al dames te wachten. Nadat iedereen zich gemeld 
had, fotografeerde Marianne Korthorst de gehele groep en 
konden we in stappen. 
De chauffeur stelde zich voor als George en geen Sjors en 
beloofde ons een mooie tocht. Het weer zag er goed uit en de 
voorspellingen waren goed. 
We reden eerst naar het pannenkoekenhuis in Ede, hier kregen 

we koffie met gebak. De stemming onder de dames was goed. 

Na de koffie zetten we koers naar “Moeke Mooren”.  

Via een toeristische route reden we door het land van Maas en 

Waal naar Appeltern. 

Het land van Maas en Waal waar het over een week of twee wit 

en roze ziet van de bloesem, zag er ook nu al mooi uit. Hier en 

daar bloeiden er al enkele vroege vruchtbomen en liepen er al 

kleine lammetjes rond te springen.  

Vanuit Ede kwamen we langs Rhenen, Kesteren, Lienden, 

Echteld, Beneden-en Boven-Leeuwen naar Appeltern.  

Het was leuk om via smalle en bochtige dijken door deze 

dorpen te rijden. 
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Bij restaurant “Moeke Mooren” werden we door George netjes 

uit de bus geholpen. 

                                    

In het restaurant vonden we allemaal een plaatsje aan de lange 
gedekte tafels. 
De koffietafel werd begonnen met soep, ook aan de vegetariërs 

was gedacht. 

Er waren vele soorten brood, hartig en zoet beleg en een 

kroket. Bij de lunch was er keus uit koffie, thee, melk of 

karnemelk. Tijdens de lunch werden vele verhalen 

uitgewisseld. 

            

Na de lunch gingen we aan boord van het passagiersschip 

“De Sluizer”. Toen iedereen aan boord was, staken we van 

wal. Enkele dames zochten hun weg naar het dek. Later bleek 

dat het daar goed toeven was en druppelde langzaam het dek 

vol. 
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We voeren 105 min over “De 

Gouden Ham”. Dit is een 

recreatiegebied, ontstaan 

door de winning van zand 

tussen 1960 en 1980. Langs 

deze recreatieplas zijn 

campings, stranden, 

jachthavens en 

watersportmogelijkheden. De 

plas ligt aan de Maas nabij 

Maasbommel. In de delen die 

alleen natuurgebied zijn 

zagen we een grote verscheidenheid aan vogels. Vele soorten 

ganzen en eenden, meerkoeten, futen en ook aalscholvers. 

Na de boottocht gingen we richting het stadje Megen.  

We moesten eerst met de pont overvaren, waarna we via een 

smalle dijk het kleine stadje binnenreden.  

In Megen aangekomen verdeelden we ons over drie groepen. 

Eén groep ging naar het museum, één groep naar de winkel en 

één groep naar restaurant “Op de Poort”. 

Het weer was nog steeds erg lekker waardoor het mogelijk was 

om buiten op het terras te zitten. Hier werd ons de geschiedenis 

van Megen verteld. 

De naam Megen is 

waarschijnlijk afgeleid van het 

Romaanse woord “Magus”. 

Ook kan het afgeleid zijn van 

het Keltische woord “Magos” 

dat doorwaadbare plaats 

betekent. Megen was de 

hoofdstad van Maasland (het graafschap Megen) 
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In 1357 kreeg Megen 

stadsrechten en in 1386 werd de 

stad omwald met een muur en 

vier stadspoorten.  

De Gevangenpoort met de 

Gevangentoren was één van 

deze vier poorten.  

De Gevangentoren heeft alle 

oorlogen en aanslagen op Megen 

overleefd. Deze Gevangentoren 

heeft honderden jaren dienst 

gedaan als gevangenis. Men zat 

dan “Op de Poort”. De verzorging 

van de gevangenen was 

uitbesteed aan de bevolking van 

Megen, ook de bewaking werd 

voor één gulden per dag (24 

uren) aan de inwoners van Megen gegund. 

Charles de Brimeu werd in de 16e eeuw graaf van Megen, 

maar ook stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en 

Overijssel. Megen bleef tot 1795 een zelfstandig graafschap, 

toen werd het Frans. Hier werd toen al de Burgerlijke stand 

ingevoerd. In 1810 volgde de rest van Nederland. 

Op de Poort zit nu een 

ooievaarsnest.  

Deze klepperman liet 

zich goed zien aan ons. 

Ook hij of zij genoot van 

het mooie weer. 

                                                               

Charles de Brimeu 

Ridder in de orde van 

het Gulden Vlies 



14 
 

De laatste gevangene die tijdens het interbellum (tussen de 

twee wereldoorlogen in) in de toren gevangen zat was de leider 

van de Ossenbende “Toon de Soep”. 

Omdat er in Megen godsdienstvrijheid was, werd er een 

aantal kloosters gevestigd. In 1645 kwamen de 

Minderbroeders-Franciscanen, zij begonnen een Latijnse 

school. In 1720 werd het Clarissenklooster gebouwd op de 

ruïnes van het kasteel dat in 1581 verwoest was. Beide 

kloosterordes waren verdreven uit de Meierij van  

‘s-Hertogenbosch. 

De Franciscaner broeders reisden als marskramer verkleed 

rond in het Land van Maas en Waal Zij bezochten met een 

reisaltaartje de katholieken om de sacramenten te vieren. 

In het Clarissenklooster was en is een hostiebakkerij 

gevestigd.  

Eén van de broeders is bekend gebleven om zijn eenvoudige 

levensstijl. Broeder Everardus Witte leefde van 1868-1950. 

Hij is bekend als “Heilig Bruurke”.  

Everardus werd in Megen portier en huisschilder, maar hij 

maakte ook schilderijen voor de kloosterkerk. Deze zijn in het 

museum te bezichtigen. 

Veel mensen vroegen 

hem hen bij te staan in 

hun gebed. Uit brieven 

en briefkaarten die naar 

het klooster werden 

gestuurd, blijkt dat veel 

gebeden op 

“voorspraak” van “het 

heilig bruurke” verhoord werden. Nog elke dag stoppen 

mensen een briefje met daarop een wens ( voor een ander) in 

de plooien van zijn pij. Hopende dat deze uitkomt. 
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De middenstand bloeide in de tijd dat er vele studenten naar 

Megen kwamen. De studenten woonden in kosthuizen en 

volgden de opleiding tot priester in het klein seminarium. Door 

de vele studenten en hun bezoek had Megen een groot en 

uitgebreid winkelbestand. 

We bezochten ook nog de 

winkel van ”Mies”, een winkel 

in Jugendstil-stijl. 

Er worden allerlei 

tweedehands en/of nieuwe 

(oude) huishoudelijke 

artikelen verkocht.  

Ook kinderkleding en 

kinderspeelgoed oude stijl kun je hier vinden. 

Helaas was het al snel weer tijd om naar de bus te gaan, we 

hadden in Megen nog wel wat tijd door kunnen brengen. 

George stond ons alweer op te wachten bij de bus. 

Het weer was nog steeds schitterend.  

 

Niemand verwachtte dat we onder weg al een flinke hoosbui 

zouden krijgen. 

 

 

 

 

Hoevelaken de  

 

De lucht was violetkleurig 

en erg dreigend, maar 

wat ons in Hoevelaken te 

wachten stond, had 

niemand gedacht, al 

waren er al 

onheilspellende app’jes  

verschenen op diverse 

telefoons 
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Hoevelaken De “Klepperman” met hagel bedekt 

 

 

 

 

 

  

 

               

                foto’s Tineke Petersen / Thea Brugman 

Dit was wel een heel andere klepperman dan in het zonnetje in 

Megen. 

We hebben een fijne dag gehad en George heeft ons weer 

heelhuids thuis gebracht. 

Hartelijk dank aan alle medereizigsters voor jullie vertrouwen in 

ons reisje en de gezellige en prettige stemming onder weg. 

Groetjes Ineke van de Kamp en Tineke Petersen 

 

 

  

            

Foto:Marianne Korthorst 
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                                       Tineke en Ineke 

Tineke Petersen neemt ons in bovenstaand verslag weer 

mee op reis naar De Gouden Ham. 

Ineke van de Kamp en Tineke Petersen hebben de 

afgelopen jaren een aantal mooie bestemmingen 

uitgekozen voor een dagje uit. 

Helaas hebben zij nu het besluit genomen om te stoppen 

als reiscommissie. 

Veel dank, Ineke en Tineke, voor het organiseren van het 

jaarlijkse uitje! 

 

Oproep 

We zijn op zoek naar  twee nieuwe commissieleidsters 

voor de reiscommissie. 

Vindt u het leuk om een verrassend uitstapje of dagtocht 

te organiseren? 

Neem dan contact op met Heleen van Blotenburg, 

e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com 
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WE GAAN WEER FIETSEN. 
 

GA MEE EN ONTDEK HOE 
MOOI DE OMGEVING VAN 

HOEVELAKEN IS. 
 

 
 
Elke dinsdag in mei en juni dus noteer: 
 
mei: 10 - 17 - 24 - 31 
 
juni: 07 - 14 - 21 - en 28 juni de dagtocht  
 
Wij vertrekken klokslag 9.00 uur vanaf De Brink bij het 
carillon. 
Wij fietsen ongeveer 30 km in een matig tempo, een 
ongetrainde fietser kan dus ook mee. 
 
We hebben altijd een gezellige koffiestop dus zorg dat je wat 
kleingeld bij je hebt. 
 
Neem voor de zekerheid altijd water en eventueel wat te eten 
mee. 
 
Tussen 12.00 en 12.30 uur zijn we weer in Hoevelaken terug. 
 
Heb je nog vragen of weet je een mooie route die jij wel wilt 
voorfietsen? Bel gerust. 
 
Wieke van Gelder tel. 2535799 
Cocky Kroder tel. 2534604 e-mail: h.kroder@chello.nl 

 

mailto:h.kroder@chello.nl
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KOFFIEOCHTENDEN 

 

15 juni  

27 juli  

17 augustus 2016 

 

 

 

Degenen die vorige zomers al hebben deelgenomen aan 

de ontmoetingen bij De Haen begrijpen waarom we ze 

dit jaar weer organiseren, de informele koffieochtenden 

waarop ieder lid kan aanschuiven.  

 

Vanaf 10.30 uur is er minstens één bestuurslid aanwezig 

bij De Haen. Als het weer het toelaat, zitten we op het 

terras en anders maken we het ons binnen gezellig. U 

betaalt zelf uw consumpties, en u blijft zo kort of zo lang 

als u wilt. Laat u zien, en kom even bijpraten, al is het 

maar een kwartiertje.   

 

                                                            Graag tot ziens 
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Op zaterdag 14 mei organiseert de Lions Club Hoevelaken, ter 

ondersteuning van de ZONNEBLOEM in Hoevelaken, in een 

gezellige opstelling op "De Brink" in Hoevelaken voor de 

achtste keer het "Asperges Festival". Een schitterende 

dorpshappening waarin de typisch Nederlandse groente de 

witte asperge centraal staat.  

De activiteiten omvatten: 

 Verkoop van topkwaliteit asperges en toebehoren in een 
feestelijke ambiance met proeverij op De Brink. 
 

 Verkoop van complete aspergepakketten voor een 4- 
persoons maaltijd (€ 29.50 incl. wijn, € 24,50 excl. wijn). 
 

 Van 11:00 tot 14:00 uur is er een Green Egg 
demonstratie voor het bereiden van hartige Asperge 
Snacks door Culinarist Ruud Jansen uit Hoevelaken. 
 

 Tot slot wordt er s' avonds een heerlijk drie gangen 
Asperges Diner geserveerd bij Hotel Restaurant "De 
Klepperman" (€ 35,00/couvert incl. aperitief, excl. 
drankjes. 

Op de website www.aspergesfestival.nl kunt u pakketten 

en toebehoren bestellen en reserveringen maken voor het 

diner met uitgebreide informatie over het gehele 

programma. 

http://pr.lc-hoevelaken.nl/index.php?subid=3&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=4&mailid=72
http://pr.lc-hoevelaken.nl/index.php?subid=3&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=4&mailid=72
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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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Ééndaagse tuinenreis Diepenheim-Markelo 
 

Maandag 20 juni om 09.30 uur bent u welkom bij: 

Cultureel centrum De Pol 

Raadhuisstraat 8 

7478 AG Diepenheim Tel: 0547 - 35 29 11 

Na de koffie gaan we om 10.00 uur 

tuinen bekijken. 

Daarna gaan we lunchen, waarna een 

derde tuin wordt bezocht.  

Rond 15.45 uur zullen we daar de 

ééndaagse afsluiten.   

 Bij deze activiteit kunnen we ongeveer 

100 dames ontvangen. 

 
De deelnamekosten zijn 28,50 euro p.p.  
Het bedrag overmaken vóór 7 juni aan de penningmeester op 
rekeningnummer NL05RABO0330340158 t.n.v. 
Joke Oonk - ten Pas  
Tuincommissie Gelderland Vrouwen van Nu. 
 

 Het is van belang bij het betalen altijd duidelijk de 
tuinclubnaam en plaats van de afdeling, de 
activiteit en het aantal personen te vermelden. 
 

Opgave vóór 1 juni bij Anke Grotentraast 
Per telefoon 0575 - 46 93 25 of per e- mail 

per e-mail j.grotentraast@planet.nl. 
Opgave per e-mail wordt altijd bevestigd.  

 

De ééndaagse tuinenreis van 21 juni is volgeboekt ! 

mailto:h-oonk@kpnmail.nl
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Zangworkshop 
12 september 1016 

 

De Commissie Cultuur 

Gelderland organiseert 

weer een zangworkshop. 

Onder leiding van de docente Wilma Bouwman worden er 

meerstemmig twee populaire Nederlandse liederen 

ingestudeerd. Om goed bij stem te komen worden vooraf 

stemoefeningen gedaan.  

Datum:            maandag 12 september 2016 

Tijd:  ontvangst om 10.00 uur met koffie/thee  

einde ongeveer 15.00 uur met tussentijds lunch 

Waar:  Het Witte Kerkje, Dr. Kimmijserlaan 28,  

6741 DR Lunteren  

Lunch bij restaurant Floor, Dorpsstraat 36,  

6741 AL Lunteren 

Beide adressen zijn op loopafstand van het station Lunteren. 

Kosten: € 18,00 inclusief koffie/thee en lunch 

Informatie: Annie Somberg, telefoon 0342 491481 

Opgave:  per mail tot uiterlijk 26 augustus 2016  

(dit i.v.m. de annuleringsvoorwaarden): 

ccg.vrouwenvannu@gmail.com 

Betaling: Uiterlijk 26 augustus 2016 op 

bankrekeningnummer NL72 RABO 0140 0348 46 t.n.v. NBVP 

Commissie Cultuur Gelderland te Arnhem, onder vermelding 

van zangworkshop, uw naam en de naam van uw afdeling  

Het minimum aantal deelnemers is 35. 
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Nieuw in de Nieuwsbrief 

 

Een tweede leven! 

 
Op het prikbord kunt u spullen die u kwijt wilt aanbieden. 
Graag een mailtje met de gratis aangeboden spullen en 

uw gegevens naar hvanblotenburg@hotmail.com  
U regelt zelf alles m.b.t. de overdracht van de spullen. 

 

 
 
 
 
Aangeboden 
 
Omdat wij gaan verhuizen kunnen de volgende spullen gratis 
bij ons worden afgehaald: 

– een goed functionerende Bosch koelkast 
– een goed functionerend Pelgrim gasfornuis met 

elektrische oven 
– enkele open kasten type Lundia 
– twee grenenhouten kastjes met planken, en deurtjes 

onder 
– tuingereedschap 

 
 
 

mailto:hvanblotenburg@hotmail.com
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                               Bosch koelkast       kastjes 

                                 Pelgrim 

                              gasfornuis          tuingereedschap 

                            open kasten 

                                 type Lundia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u belangstelling heeft: graag z.s.m. contact opnemen met 
Greet Wortel, tel. 2535302 / mail jurgreet@planet.nl.  
De spullen kunnen en moeten worden afgehaald (na afspraak) 
op 22, 23 of 24 juni. 
Als wij in mei geen reacties krijgen gaan de spullen naar de 
kringloop. 
 
Met vriendelijke groet,  
Greet Wortel 

mailto:jurgreet@planet.nl
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Ik kwam thuis, het was  

een uur of acht en zeldzaam  

zacht voor de tijd van het jaar.  

de tuinbank stond klaar  

onder de appelboom 
 

ik ging zitten en ik zat  

te kijken hoe de buurman ·in zijn tuin nog aan het spitten  

was, de nacht kwam uit de aarde  

een blauwer wordend licht hing 

in de appelboom  

toen werd het langzaam weer te mooi  

om waar te zijn, de dingen  

van de dag verdwenen voor de geur  

van hooi, er lag weer speelgoed  

in het gras en ver weg in het huis  

lachten de kinderen in het bad 

tot waar ik zat, tot  

onder de appelboom 

 

en later hoorde ik vleugels  

van ganzen in de hemel  

hoorde ik hoe stil en leeg  

het aan het worden was  

 

gelukkig kwam er iemand naast mij  

zitten, om precies te zijn jij  

was het die naast mij kwam  

onder de appelboom, zeldzaam  

zacht en dichtbij  

voor onze leeftijd. 
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Activiteitenagenda 

 
6 mei 

 
Breien 10.30 – 12.00 uur  

 Helga Gisholt 

 
10 en 17 mei  

 
Fietsen 9.00 uur vanaf ‘De Brink’ 

 
18 mei 

 
Verenigingsavond “De Kampioensbakker” 

Paul Berntsen 

 
24 mei en 31 mei 

 
Fietsen 9.00 uur vanaf De Brink 

 
24 mei 

 
Provinciale Fietsdag in Heelweg 

 
7 en 14 juni  

 
Fietsen 9.00 uur vanaf De Brink 

  
 9 juni 

 
Provinciale Wandeldag in Halle 

 
15 juni 

 
Koffieochtend “De Haen” 10.30 uur 

 
21 juni 

 
Fietsen 9.00 uur vanaf De Brink 

 
28 juni 

 
Dagtocht Fietsen 

 
27 juli en 

17 augustus 

 
Koffieochtend “De Haen” 10.30 uur 

 
23 augustus 

 
Heidewandeling Stap voor Stap 

 
6 september 

 
Middagwandeling Stap voor Stap 

21 september 
 

Verenigingsavond ‘Van de hoed en de rand’ 

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