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Maria Callas
Woensdag 17 mei 20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’

De zaal is open vanaf 19.30 uur.
1

Voor deze avond hebben we de heer Van der Schee uit
Utrecht uitgenodigd. Hij heeft grote belangstelling voor
beroemde personen uit de geschiedenis en dat kan variëren
van schrijvers als Thomas Mann, tot politici als Churchill en
acteurs als Charlie Chaplin. Vanavond gaat hij ons door
middel van dia-klankbeelden alles vertellen over een van
grootste sopranen van de vorige eeuw, Maria Callas.
Zij was en is nog
steeds voor velen
een van de meest
legendarische
operadiva’s.
Haar
levensverhaal is
even dramatisch
als de verhalen
van de opera’s
waarin zij de
hoofdrollen

vertolkte.
In de jaren vijftig en zestig was zij prominent aanwezig in
het nieuws, niet alleen vanwege haar prestaties als
zangeres, maar ook vanwege de vele schandalen waarbij zij
betrokken was. De verhouding die zij had met Aristoteles
Onassis is veelbesproken. Maria Callas is de eerste grote
diva van wie volop geluidsopnames beschikbaar zijn. Heel
bijzonder is dat er zelfs filmbeelden zijn waarop wij haar
bezig zien. Maria Callas wordt door talloze mensen nog
steeds bewonderd als de grootste operaster die ooit leefde.
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NIEUW IN DE NIEUWSBRIEF:
IK GEEF DE PEN DOOR AAN …
Zoals ik schreef in de uitslag van de
enquête was er de suggestie gekomen,
om bij toerbeurt een verslagje te schrijven door de leden
over de activiteiten van de verschillende interessekringen.
Als bestuur vinden we dat een leuk idee, om de activiteiten
binnen de kringen meer bekendheid te geven en zowel de
NB (die er al prima uitziet) als de bezigheden van de
groepen te verlevendigen.
Daarom de start van een nieuwe rubriek geheten:
IK GEEF DE PEN DOOR AAN…

Wij hopen dat het schrijven van een stukje door de leden
wordt opgepakt en er voor iedere NB een verhaaltje naar
Heleen wordt gestuurd. In deze NB heb ik de spits
afgebeten om te schrijven over de afsluiting van het seizoen
van de bridgegroep, ‘Vrouwentroef’.
Ruth Westra - Vreedenburgh
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Afsluiting bridgekring Vrouwentroef
Op 6 april was het alweer de laatste keer van het
bridgeseizoen dat wij bij elkaar kwamen om te bridgen.
Als we starten in oktober, lijkt het voorjaar heel ver weg en
hebben we heel wat keren om te bridgen, maar het is zo
april...
Onze groep was inmiddels gegroeid naar 34 leden. We
hopen, dat deze deelneemsters bij het komende seizoen dat
begint in oktober, allen weer mee zullen spelen.
Besloten was om na afloop een drankje te drinken met wat
lekkere zoutjes etc. erbij.
Eerst hadden we een gezellige speelmiddag met 8 tafels.
Mede dankzij de reserves (hartelijk dank) heb ik het aantal
tafels altijd 'rond' kunnen krijgen.

foto’s: Ruth Westra
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In de pauze waren er, zoals altijd, lekkere koekjes te eten,
om de beurt meegenomen door de vrouwen, en werd er
druk gekletst door iedereen. Wat altijd zeer gezellig is en
best moeite kost om af te breken, maar er zijn nog twee
rondes te spelen.
Aan het eind werd er snel opgeruimd en maakten we één
lange tafel waar we aan konden zitten met ons glaasje.
Er werd wederom geanimeerd met z'n allen gekletst. De
meesten zien elkaar nog bij andere kringen of activiteiten,
maar ook een aantal zien we niet zo snel: pas weer bij de
start na de zomer.
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We kunnen terugkijken op een gezellig bridgeseizoen met
wisselende eindresultaten van de speelsters, reserves die,
als ze geen andere afspraak hadden, altijd bereid waren om
in te vallen en een geslaagde afsluiting van het geheel.
Start van het nieuwe seizoen zal zijn in oktober,
voorafgegaan door de Bridgedrive op 28 september in De
Belleman. Ook hier hopen we op een grote opkomst als
gastclub voor de provincie.
Op een mooie zomer!
Ruth Westra-Vreedenburgh

IK GEEF DE PEN DOOR AAN……
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Verslag verenigingsavond 19 april 2017
Ook op deze avond waren weer bijna alle klaargezette
stoelen bezet. Er kwamen ruim 60 belangstellenden, onder
wie veel bekende gezichten van dames die bijna
maandelijks komen, maar ook een enkel minder bekend
gezicht…Voor hen die er niet waren hadden we graag
stoelen bijgezet…

Ruth heette ons allen welkom en gaf na een korte
mededeling het woord aan Regina Ederveen, onze gaste. Zij
kwam voor ons op haar gouden harp
spelen. Regina, in haar lange rode
kanten jurk, zag er prachtig en bijna
feestelijk uit.
Zij legde kort uit dat ze zes jaar lang
harp heeft gestudeerd en nu alweer
vele jaren optreedt.
Zij geeft veel soloconcerten, wordt
vaak gevraagd op bruiloften maar ook
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bij begrafenissen.
Daarnaast geeft ze samen met ander musici door het hele
land concerten.
Zij begon met een paar kleine vrolijke stukjes, ‘Pareltjes’
noemde zij ze en zo klonken ze ook. Daarna zette zij een
mooi klein kistje naast zich neer, haar ‘schatkistje’. Daar
haalde zij steeds een voorwerp uit dat voor haar door de
tijd veel was gaan betekenen. Als eerste liet zij ons een
mooi wit kanten kussentje zien waarop ooit de trouwringen
lagen van haar en haar man tijdens hun
huwelijksinzegening.
Daarna speelde zij een paar
prachtige en voor bijna iedereen
bekende melodieën. Vervolgens
kwam uit haar “schatkistje” haar
oude poëziealbum tevoorschijn
waar zij een gedichtje uit
voorlas, ooit geschreven door
een schoolvriendinnetje. Ook
een rode boerenzakdoek haalde zij tevoorschijn, voor als u
zo ontroerd raakt door de muziek dat er tranen gedroogd
moeten worden, grapte zij. En prachtig was het, de ene
melodie na de andere, alles uit
het hoofd.

Lieke van der Vos
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Heel leuk en ritmisch was het bekende
nummer: Singing in the rain, gevolgd door
een vrolijk Iers nummer…Je wilde bijna gaan
dansen…
Na nog wat voorwerpen en kleine anekdotes
ging zij over op iets serieuzere muziek, zelfs
een paar psalm melodieën die bijna iedereen
mee kon neuriën. Het was fascinerend om
van zo dicht bij te zien hoe vlug haar beide handen over de
snaren gingen. Snaren, die net als bij een viool, weleens
knappen maar dan door haar zelf worden vervangen.
Het werd een avond van imponerend spel, prachtige
muziek en leuke, verrassende verhaaltjes.
Jammer als u het gemist hebt!
Henny van Hoek
Tentoonstelling

Breigroep
Creatieve groepen
Felicitatiecommissie
Handwerkgroep

Foto’s Marianne Korthorst
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Ooit meegemaakt dat een touringcar tijdens een rit over
een smalle B-weg tot stilstand kwam te staan voor een brug
over een vaart? Nou, dat gebeurde tijdens het
voorjaarsreisje van woensdag 12 april. De bus bleek te
zwaar en daardoor was het te riskant om de oversteek te
wagen. Dus… Achteruit over de smalle weg, terug naar het
kruispunt, waar de chauffeur een veilige route koos. Een
spannend avontuur voor het gezelschap en bovenal voor de
busbestuurder. Maar hij bracht het er gelukkig goed vanaf.
Een belevenis op de dag waarop we ons jaarlijkse uitstapje
met de Vrouwen van Nu maakten. Al vroeg vertrokken we
na de traditionele fotosessie met 40 passagiers aan boord
richting het noorden.
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Heleen en Reneke hebben de organisatie van deze dag in
handen. Op weg naar Vledder in een comfortabele bus waar
we na een trip van ongeveer 1,5 uur arriveerden. Onderweg
werden nieuwtjes, roddels en wetenswaardigheden
onderling uitgewisseld. En dat waren er heel veel! De
chauffeur verstrekte informatie over de omgeving, steden
en dorpen die we passeerden. De reistijd was zo voorbij.

Vledder is een echt Drents esdorp in het zuidwesten van de
provincie Drenthe. Het kent, net als vele andere Drentse
brinkdorpen, een lange geschiedenis. De naam Vledder
duidt op natte plaats. De twee oudste straten van het dorp
liggen dan ook rondom een lagere plek die vroeger vrij nat
was.
Het dorp heeft twee brinken en aan één daarvan ligt
restaurant Brinkzicht waar de koffie met gebak voor het
gezelschap vrouwen klaarstond.
Een heerlijke onderbreking.
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Dan oversteken naar de museums Vledder.
Het meervoud ‘Museums’ in de naam
verwijst naar verschillende afdelingen, die
elk als afzonderlijk museum beschouwd
kunnen worden.
Het museum werd in 1998 opgericht door
Henk en Erna Plenter. Een uit de hand
gelopen verzameling van Henk noodzaakte
het echtpaar een grotere locatie voor hun
collectie te zoeken. Het voormalige
gemeentehuis richtten zij in als museum.
Het accent ligt op Valse Kunst. In de
afdeling zijn onder andere werken te zien van de
meestervervalsers Han van Meegeren, Geert Jan Jansen en
David Stein. Vervalsers maken eigen écht’ werk, dat ze met
hun eigen naam signeren. Maar door met een beroemde
naam te signeren brengt het meer op op de markt. Het
museum vertoont werken van Appel. Mondriaan, Picasso,
Rodin, enz…
Heel vermakelijk was de rondleiding door de enthousiaste
Erna Plenter. Alle trucs van vervalsers kwamen aan bod,
ook over de meestervervalsers.
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De fraaie collectie moderne
glaskunst is de trots van
museums Vledder. Prachtige
unieke kunstvoorwerpen, niet
alleen uit Nederland maar
ook uit vele andere landen.
Tot slot is er een mooie
collectie Noord-Nederlandse
kunst te zien.
Museums Vledder: een bezoek daaraan zeer de moeite
waard.

Na de lunch vertrokken we naar Westerbork waar aan de
historische brink in het centrum het Museum voor
Papierknipkunst is gevestigd. Het presenteert originele
nationale en internationale
papierkunst in vele onderwerpen.
De snij- en knipkunst komen
oorspronkelijk uit China. Van
hieruit verspreidde deze volkskunst
zich ook in West-Europese landen,
foto’s: Jeannette van Driel
onder andere in Nederland.
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Eén van de oudste knipwerken in het museum is van Jan de
Bleyker en dateert van circa 1750.
Het gezelschap kreeg uitleg van een der vrijwilligers.
Prachtige knipkunstwerken hangen in dit gezellige
museum. Ook mocht de schaar gehanteerd worden en
ingespannen werd er geknipt en fraaie kunstwerken
ontstonden. Maar eenvoudig was het niet!
Ook dit museum is zeer de moeite van een bezoekje waard.

En dat allemaal in het mooie Drenthe, waar de natuur volop
gelegenheid biedt voor fietstochten en wandelingen.
Na zoveel indrukken: terug naar Hoevelaken. Een prachtige
dag! Dankzij de goede organisatie van Heleen en Reneke.
Dank voor jullie inspanning en naar volgend voorjaar wordt
alweer uitgekeken.
Tineke Burger-Blommers Hoevelaken,
17 april 2017
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WE GAAN WEER FIETSEN.
GA MEE EN ONTDEK HOE
MOOI DE OMGEVING VAN
HOEVELAKEN IS.

Elke dinsdag dus noteer:
mei: 02 – 09 – 16 – 23 – 30
juni: 06 – 13 – 20 - 27
juli: 04 - 11 - 18 - 25
augustus: 01 – 08 – 15 – 22 – 29
In september fietsen we zolang het weer het toelaat.
Wij vertrekken iedere dinsdagmorgen om 9.00 uur vanaf
De Brink bij het carillon.
We hebben altijd een gezellige koffiestop dus zorg dat je
wat kleingeld bij je hebt.
Weet je een mooie route die wij allemaal kunnen fietsen,
dan ben je van harte welkom om deze route met ons te
fietsen.
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KOFFIEOCHTENDEN
15 juni
20 juli
17 augustus 2017

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 krijgt het
eerste kopje koffie aangeboden door het bestuur en daarna
betaalt u 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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Beste Vrouwen van Nu,
Graag nodigen wij u uit voor een
bezoek aan museum Kasteel Het
Nijenhuis met indrukwekkende beeldentuin op
dinsdag 13 juni a.s. in Heino.
Kasteel Het Nijenhuis is een van de best bewaard gebleven
havezaten in Overijssel. De geschiedenis van het kasteel
begon in de late middeleeuwen. Het werd bewoond door
diverse adellijke geslachten.
Nadat de familie Van Pallandt het landgoed in 1934 had
verkocht, werd het kasteel op initiatief van Dirk Hannema,
na een tijd van verval, gerestaureerd en verbouwd tot
museum met zijn privéverzameling als uitgangspunt.
Tevens beschikt Kasteel Het Nijenhuis over één van de
grootste en meest bijzondere beeldentuinen in Nederland.
In de 4,5 hectare grote siertuin, de gazons en het bos staan
meer dan 90 beelden van gerenommeerde kunstenaars uit
binnen- en buitenland: o.a. Zadkine, Appel, Castagne en Van
Pallandt. Zij vormen een doorsnede van de moderne
beeldhouwkunst uit de 20ste en 21ste eeuw.

dinsdag 13 juni 2017.
ontvangst 13.00 uur,
start 13.15 uur met
2x rondleiding in het
kasteel en de
beeldentuin met een
gids.
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Tussendoor pauze met koffie/thee en iets lekkers
Einde programma omstreeks 16.00 uur
Adres:
Museum Kasteel Het Nijenhuis,
't Nijenhuis 10, 8131RD Heino
N.B. Het kasteel zelf is beperkt toegankelijk voor
mindervaliden
Vervoer: Per trein: vanaf dorp Heino 20 min. lopen over een
bospad.
Met de auto: gratis parkeren bij Kasteel Het Nijenhuis
Kosten:
€ 22,00. Met museumkaart € 14,00
Opgave:
Per mail uiterlijk 22 mei 2017
(dit i.v.m. annuleringsvoorwaarden):
ccg.vrouwenvannu@gmail.com
Betaling:
Uiterlijk 22 mei 2017 op rekeningnummer NL
72 RABO 0140 0348 46 t.n.v. NBVP
Commissie Cultuur te Arnhem, onder
vermelding van museum “Nijenhuis”, uw
naam en de naam van uw afdeling.
Deelnemers: Maximum aantal deelnemers is 36.
Groepsgrootte per rondleiding is 18
Informatie: Betsy Kreeftenberg tel. 0315 242557 en Aldy
Ploeger 0314 645880
Er is gelegenheid om de lunch te gebruiken in Hannema’s
museumcafé bij Kasteel Het Nijenhuis en de tuin is geschikt
voor een zomerse picknick.
Met vriendelijke groet,
Betsy Kreeftenberg-Bussink
Vrouwen van Nu Commissie Cultuur Gelderland
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Activiteitenagenda
mei/juni

Fietsen elke dinsdagmorgen
Vertrek 9.00 uur vanaf De Brink bij het carillon

16 mei

Fietstochtje Lingestreek afd. Ophemert

17 mei

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

15 juni

Koffieochtend 10.30 uur ‘De Haen’

16 juni

Breien 13.30 uur
Fija Fontein, Van Aalstplein 27

juli/augustus/
september

Fietsen elke dinsdagmorgen
Vertrek 9.00 uur vanaf De Brink bij het carillon

20 juli/
17 augustus

Koffieochtend 10.30 uur ‘De Haen’

31 augustus

Provinciale wandeldag Dieren

5 september

Stap voor Stap
middagwandeling

20 september

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

26 september

Stap voor Stap
dagwandeling

28 september

Provinciale Bridgedrive in Zwartebroek
zie nieuwsbrief maart

Kopij voor de Nieuwsbrief van september graag mailen vóór 26
augustus naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com
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Het bestuur wenst u
een mooie zomer toe
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