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                                                         Hoevelaken 

 

Nieuwsbrief van oktober 2016 

 Jaargang 61   nummer 7 

 

 

‘Vijf vrouwen rond Willem van Oranje’ 

 

Woensdag 19 oktober 20.00 uur 

 In Dorpshuis “De Stuw” 

 De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
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Op deze avond krijgen we een stukje 

geschiedenis te horen.  

De heer Wim Kroon uit Apeldoorn zal ons 

alles vertellen wat we nog niet wisten over 

de ‘Vijf vrouwen rondom Willem van Oranje’. 

                                                                                            

 

Juliana van Stolberg was de moeder van 

Willem van Oranje. 

 

 

Prins Willem van Oranje heeft veel huwelijken gehad. Hij had 

vier vrouwen waarvan hij dertien kinderen kreeg.  

Tien dochters en drie zonen.  

Anna van Buren 

Haar volledige naam is Anna van Egmond van 

Buren. Ze was de eerste vrouw van Willem 

van Oranje. Ze trouwden op 8 juli 1551. Willem 

was toen achttien. Anna is geboren in Grave in 

maart 1533. Ze was de enige dochter van 

Maximiliaan van Egmond en Francoise Lannoy. Anna van 

Buren stierf op vijfentwintigjarige leeftijd, in Breda op 24 

maart 1558. Ze ligt begraven in de grote Lieve Vrouwekerk in 

Breda. 
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Anna van Saksen 

Anna van Saksen is geboren in Dresden, 

Duitsland, op 23 december 1544.  

Ze was de dochter van Maurits van Saksen 

en Anna van Hessen. Ze was de tweede 

vrouw van Willem van Oranje.  

Ze trouwden in Leipzig op 25 augustus 1561. 

Ze hadden geen goed huwelijk. Anna kreeg regelmatig 

woedeaanvallen. Ze was verslaafd aan drank. Ook is ze 

vreemdgegaan met Jan Rubens, van wie ze ook een kind heeft 

gekregen. Hiervoor werd ze in 1569 opgepakt en twee jaar 

later scheidden Willem van Oranje en Anna van Saksen 

(nietigverklaring). Hierna is Anna naar een inrichting 

gebracht, waar ze ook gestorven is (in Dresden op 18 

december 1577). Uit dit huwelijk kwam onder andere 

Maurits (1567-1625) voort, bekend van de Slag bij 

Nieuwpoort.  

Charlotte de Bourbon  

    Charlotte de Bourbon is geboren in 

Antwerpen in 1546 of 1547. Ze was de dochter 

van Louis III en Jacqueline de Longwy. 

Charlotte was de derde vrouw van Willem 

van Oranje. Ze trouwden in 1575. 

  Charlotte heeft haar   jeugd in een klooster   

        doorgebracht.  

                 In 1572 vluchtte ze daar weg.  
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Willem en Charlotte zijn getrouwd uit liefde, want 

eigenlijk was het huwelijk ongehoord, omdat zij een 

non was en hij net gescheiden. Charlotte is op 5 mei 

1582 overleden.   

 

Louise de Coligny  

Louise de Coligny is geboren op 23 

september 1555 in Châtillon-sur-Liong, als 

dochter van Gaspard de Coligny en Charlotte 

de Laval. Ze was de vierde en laatste vrouw 

van Willem van Oranje. Ze zijn getrouwd op 12 

april 1583. Hiervoor was ze al een keer getrouwd met Charles 

de Teligny. Nadat hij en haar vader vermoord waren, is ze 

naar Zwitserland gevlucht. Het jaar dat ze met Willem is 

getrouwd is het enige jaar dat ze niet in rouwkleding gekleed 

was. Ze is overleden op 13 november 1620 in Frankrijk  

Uit dit huwelijk kwam onder anderen Frederik 

Hendrik voort (de "stedendwinger" 1584-1647).  
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Verslag verenigingsavond september 2016 

Na een wat haperende start door de late 

komst van onze gaste opende 

vicevoorzitter Thera deze eerste 

verenigingsavond na het zomerseizoen 

met een hartelijk welkom aan de vele 

dames die de zaal vulden.  

Altijd fijn om zoveel belangstellende leden terug te zien.  

Thera, die zich niet van de wijs liet brengen door de 

bedrijvigheid van het echtpaar Hoogvliet dat intussen veel 

hoeden uitstalde, deed enkele mededelingen en legde uit 

waarom onze gaste wat aan de late kant was…de navigatie was 

een beetje op “hol” geslagen….Maar niets aan de hand, het 

echtpaar werd met een warm applaus verwelkomd.  

Helemaal uit de buurt van Drachten waren zij gekomen omdat 

mevrouw Hoogvliet ons alles zou gaan vertellen over HOEDEN.   

Zij vertelde dat zij na het gymnasium een 

medische opleiding had gedaan en in de 

medische sector was gaan werken. Maar er 

lagen ook andere, meer creatieve talenten in 

haar verborgen die min of meer door toeval 

naar boven kwamen.  

Zij maakte kennis met de vrouw van een arts en deze 

mevrouw maakte hoeden. Mevrouw Hoogvliet wilde weleens 

zien hoe dat in z’n werk ging en was meteen verkocht, dat 

wilde ze ook leren. Voor lessen moest ze helemaal naar 

Amsterdam reizen want daar zat DE hoedenmaker/ - 

ontwerper, Harry Scheltens. Bij hem wilde ze in de leer en dat 

gebeurde. Zes dames kregen les van hem waaronder een 
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hofdame van Beatrix, die haar hoeden altijd bij deze 

ontwerper liet maken. 

Mevrouw heeft zich enorm verdiept in de 

geschiedenis van hoofddeksels in al hun 

vormen, en in welke betekenis die hadden in 

het dagelijks leven. Vrouwen droegen vanaf 

de vroege middeleeuwen altijd iets op het 

hoofd, ook in later tijden toen de kapsels 

enorm werden. In veel kerken mocht je niet met onbedekt 

hoofd naar binnen en in sommige kerken is dat nog steeds zo. 

De hoed is door allerlei ontwikkelingen uit 

het straatbeeld verdwenen wat eigenlijk 

best jammer is. Dat werd wel heel 

duidelijk toen de dames in de pauze de ene 

na de andere hoed opzetten en er 

verbazend elegant mee uitzagen en dat 

was precies wat mevrouw benadrukte, een mooie hoed die 

past bij je kleding maakt het geheel af.  

 

Daarom had ze ook niet veel waardering voor de 

experimentele hoeden die vaak op Prinsjesdag worden 

gedragen. Zij vertelde dat ze veel hoeden had gemaakt voor 

vrouwelijke staatssecretarissen zoals Anne Marie Jorritsma 

en anderen en daar dan veel aandacht 

aan besteedde zodat de hoed perfect 

paste bij de kleding maar ook bij het 

type vrouw dat de hoed moest dragen.                         

Na de pauze vertelde mevrouw 

Hoogvliet over hoedenetiquette, wanneer wel en wanneer 

absoluut geen hoed. Een gastvrouw mag geen hoed dragen in 
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haar eigen huis, maar vrouwelijke gasten 

blijven de hoed op houden tot aan de avond, 

dan moet hij af en mannen nemen altijd de 

hoed bij binnenkomst af.     

            

                                                                                                                                                         

Het ene vermakelijke verhaal na het andere 

volgde en de tijd vloog. Eigenlijk was 

mevrouw   nog lang niet uitverteld en dus 

kreeg ze de gelegenheid om ook 

nog iets te vertellen over hoe en waarmee je 

een goed en mooi hoofddeksel maakt. Meestal 

is dat van slap (fludderig zei mevrouw) vilt 

dat niet anders is dan samengeperste wol 

maar ook riet en zijde worden gebruikt. Het vilt 

wordt ingespoten met een speciaal product dat nadat het is 

opgedroogd, stevigheid geeft aan het vilt. Daarna kan men 

ermee aan de slag en wordt de hoed 

gemaakt.  

Het werd duidelijk dat mevrouw Hoogvliet 

veel fantasie heeft en zeer 

creatief is want haar hoeden 

waren uitgevoerd in 

prachtige tinten of veelkleurig, soms klein 

zoals een Jacky Kennedy-hoedje dat achter op 

het hoofd wordt gedragen maar ook groot en 

gedurfd met veel versieringen en toch 

elegant.  Alles wordt met de handgemaakt, wat dus een zeer 

arbeidsintensief werk is.  

De ijzerdraadjes die door de randen werden weggewerkt, de 
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gekleurde stukjes die bijna onzichtbaar waren ingenaaid, de 

gedrapeerde zijde, het was allemaal heel indrukwekkend en 

kunstig.                    

 

We hebben een 

kostelijke avond 

beleefd en 

mevrouw Hoogvliet kon het erg 

waarderen dat 

sommige dames een hoed hadden opgezet.  

 

Jammer dat ze zover weg woont want het 

zou heel leuk zijn om eens een workshop van haar bij te 

wonen,  Chapeau mevrouw Hoogvliet! 

 

verslag: Henny van Hoek                             

            

                                       kaart: Lieke van der Vos                                                                                                        

 

foto’s: Jeannette van Driel 
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Oproep                 

We zijn op zoek naar  twee 

nieuwe commissieleidsters 

voor de fietscommissie. 

 

Wieke van Gelder en Cocky Kroder hebben te kennen 

gegeven dat zij willen stoppen met de fietscommissie. 

 

Heel veel dank, Wieke en Cocky, voor het organiseren van 

een reeks van  mooie fietstochten in de afgelopen jaren. 

 

Wat wordt er van u verwacht: 

*In de maanden mei en juni wordt er elke dinsdagochtend van 

9.00 uur – 12.00 uur gefietst met onderweg een koffiestop. 

*De fietscommissie bepaalt de route voor deze ochtenden. 

 *De afstand is ongeveer 30 km. 

 

Vanaf juli worden er onderling routes bepaald en hebben de 

dames van de fietscommissie vrij. 

Vindt u het leuk om te fietsen en een leuke tocht te 

organiseren?  

 

Neem dan contact op met  Jeannette van Driel 

e-mail: jamvandriel@kpnmail.nl 
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Lezing Iconologie 

Op 8 november a.s. hebben 
wij mevrouw   

Marilyn van Doesburg 
uitgenodigd om bij ons een 

lezing te geven over 
Iconologie. 

 

Wat is Iconologie eigenlijk? Zoeken we het op in Wikipedia, 
dan lezen we dat Iconologie (ook wel Iconografie) het 
bestuderen en beschrijven van onderwerpen is uit de 
beeldende kunst.  

Het is een deelwetenschap van de kunstgeschiedenis en gaat in 
op de diepere en voor leken verborgen betekenis van 
onderwerpen en details van een kunstwerk. Hierbij kun je 
denken aan de afbeelding van een aapje, een boek, een uiltje, 
een scepter etc. op een schilderij. Wat heeft de schilder 
bedoeld met bijvoorbeeld het afbeelden van een hond op dat 
huwelijksportret?  

Marilyn van Doesburg (kunstenares uit Groenekan) is 
gespecialiseerd in huwelijksportretten met name uit de 16e en 
17e eeuw. Zij gaat ons uitleg geven over de details die we op 
portretten uit die tijd aantreffen.  

Maar niet alleen dat. We gaan ook naar onszelf kijken.  
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Daarom nodigen wij u uit om ook een (statie)foto van uw 
huwelijk mee te brengen.  
 

Het is niet de bedoeling dat die direct met elkaar uitgewisseld 
worden want om de middag goed te laten verlopen, is 
het belangrijk dat die foto's pas op uitnodiging van Mevr. Van 
Doesburg uit de tas komen.  

Het wordt vast heel interessant.  

Wij zien u graag op dinsdagmiddag 8 november in de 
Rehoboth, Smalle Streek 4, om 14.00 uur.  

Opgeven kan op de verenigingsavond in oktober  
of bij Thera Mulder, e-mail: theramulder50@gmail.com 
(voor 1 november a.s.).  

 

mailto:theramulder50@gmail.com
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De gemiddelde Nederlandse vrouw leidt een actief leven en dat 

is in Hoevelaken niet anders. Naast zorg voor het gezin hebben 

vele vrouwen een (part time) baan, dragen zij zorg voor ouders 

of zijn op een andere manier mantelzorger. We helpen op 

scholen of passen op de kleinkinderen. Daarnaast sporten we, 

zijn lid van een cultuurgroep of leeskring, we boetseren, 

schilderen of bridgen, kortom, de meesten  van ons vervelen 

zich niet. 

Toch is het mogelijk dat er vrouwen zijn in ons dorp die best 

iets meer onder de mensen zouden willen komen en iets 

nuttigs buitenhuis willen doen. Dat kan want op het Steunpunt 

van Zorgverlener Philadelphia aan de Klarenbeeksingel waar 

negen jongeren wonen met een lichte beperking, zouden ze blij 

zijn met een vrijwilliger/ster die bereid is om één keer per 

week een paar uurtjes kleine hand- en span diensten te 

verlenen. Dat kan van alles zijn zoals helpen bij het koken, 

koffie schenken of een boodschap doen samen met een van de 

jongeren die daar wat moeite mee hebben.  Ook een wandeling 

maken of een stukje fietsen, het zijn allemaal bezigheden die 

men liever samen doet en dat geldt zeker voor deze jongeren.  
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Over het algemeen zijn deze jongelui behoorlijk zelfstandig en 

wonen zelfstandig.  Eén van de woningen is het Steunpunt 

waar vanaf vier uur een begeleidster van Philadelphia 

aanwezig is en de jongelui kunnen binnen druppelen om 

samen iets te drinken en als daar behoeft aan is, de dag door te 

nemen maar ook voor een warme maaltijd.  

Ook en JUIST bij deze jongeren geldt: “Het zijn de kleine dingen 

die ertoe doen”. Even wat extra aandacht, een luisterend oor, 

even een helpende hand. Het maakt vaak hun dag goed….. 

Denkt u er eens over na of het wat voor u is om deze 

helpende hand te zijn?  

Voor meer informatie mag u bellen naar ons 

bestuurslid Jeannette van Driel:  

Telefoon 2850089.    

                             

                    Opzeggen van uw lidmaatschap.                                      
         Dit moet gebeuren vóór 15 oktober bij de          
               ledenadministratie en wel schriftelijk. 
                                Ledenadministratie:  
                          Annelies Eilander – Silvius 
                   Beverdam 9, 3871 CP Hoevelaken 
                          e-mail: aemsilvius@live.nl 
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Komt u/kom jij ook naar de eerste 

workshopcarrousel?  

 

Dinsdag 25 oktober 2016 

 

 

Voor alle vrijwilligers van de gemeente Nijkerk 

* Hoe geven we aandacht aan vrijwilligers met een 
beperking?  
 
* Hoe zet ik mijn organisatie beter op de kaart?  

* Hoe kan ik iemand op verantwoorde manier verplaatsen, 
helpen opstaan of duwen in een rolstoel?  

Zomaar een greep uit het aanbod van workshops van de 
workshopcarrousel die Sigma samen met een aantal 
organisaties organiseert. Een workshopcarrousel is een 
interactief programma waarin de vrijwilligers gedurende de 
bijeenkomst aan meerdere workshops kunnen deelnemen. Het 
doel van deze workshops is om de vrijwilligers nieuwe en 
praktische handvatten te geven in het vrijwilligerswerk.  

 Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10, 3862CX Nijkerk    
Inloop met maaltijd: 17.30 uur  
 
Programma: 18.30 - 21.15 uur  

Aanmelden:  
Bent u nieuwsgierig geworden? Onderstaand vindt u een 
overzicht van het programma en de workshops. U kunt deze 
avond 2 workshops volgen. 



15 
 

Omschrijving workshops:  

Workshop 1: Tillen en ondersteunen zonder zorgen  
Als vrijwilliger kan je te maken krijgen met fysiek zware en 
belastende activiteiten. Denk aan het ondersteunen van 
personen bij het overzetten van een rolstoel in een gewone 
stoel, het duwen van een rolstoel of het aanschuiven van een 
stoel met iemand erop. Bij een verkeerde houding kunnen 
daarbij gemakkelijk lichamelijke klachten ontstaan.   

In deze praktische workshop geven wij u tips, oefeningen en 
advies om mensen verantwoord te ondersteunen in uw 
vrijwilligerswerk.    

Workshop 2: Gesprekstechnieken  
Hoe belangrijk is goede communicatie? Wat houdt dat in? Hoe 
kan je ervoor zorgen dat het contact met bijvoorbeeld je 
cliënt, je collega-vrijwilliger(s) of met je doelgroep prettig 
verloopt en dat de boodschap aan beide kanten goed  
overkomt? Tijdens deze workshop worden de 
basisvaardigheden, zoals luisteren, vragen stellen, feedback 
geven/ontvangen en het gebruik van non-verbale 
communicatie toegelicht. Tevens is er gelegenheid om met 
elkaar te oefenen.   

Workshop 3: Hoe geven we aandacht aan vrijwilligers 
met een beperking?  
Hoe herken je een vrijwilliger met een beperking en hoe ga je 
hier mee om? Tijdens deze workshop krijgt u praktische tips 
over hoe u het beste kunt handelen en grenzen kunt stellen. 
Tevens komen de kenmerken van verschillende beperkingen 
aan bod. Er is ook gelegenheid om ervaringen te delen en 

feedback te krijgen.    
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Workshop 4: EHBO  
Iedereen kent het wel: u bent druk bezig tijdens uw 
vrijwilligerswerk en ineens krijgt iemand een klein ongeluk: 
een snee, een brandwond, iemand struikelt en verstuikt zijn 
enkel. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Tijdens de 
workshop van de EHBO Vereniging Nijkerk krijgt u niet alleen 
praktische tips, maar gaat u ook in de praktijk oefenen hoe u 
het beste handelt bij kleine ongelukken. Dit betekent dat u 
zelf aan de slag mag met diverse materialen zoals verband en 
pleisters. Kortom, een leerzame en praktische workshop waar 
u niet alleen iets aan heeft tijdens uw vrijwilligerswerk, maar 
ook privé of op het werk.  

Workshop 5: PR en communicatie  
Paula de Boer van Pride & Proud PR en Communicatie legt in 
haar interactieve workshop uit hoe verenigingen of 
stichtingen Social Media slim en effectief kunnen inzetten, 
met de doelstelling om Free Publicity (ofwel gratis publiciteit) 
te verwerven.   

Workshop 6: Praktische workshop 
penningmeesterschap   
Rabobank Randmeren en Amersfoort/Eemland zal tijdens 
een interactieve workshop ingaan op de functie van en taken 
als penningmeesters. Daarnaast is er aandacht voor een 
gedegen financieel beleid en ruimte om van gedachten te 
wisselen over uw functie. 
Graag horen wij uiterlijk vrijdag 14 oktober van u naar welke 

workshops uw voorkeur uitgaat en of u gebruik wenst te maken 

van de maaltijd.   

U kunt zich aanmelden per mail via info@sigma-nijkerk.nl of 

door de ingevulde bijlage te retourneren aan Sigma, 

Frieswijkstraat 99, 3861 BK Nijkerk.   
Let op: vol is vol!  
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Na afloop geven wij elke deelnemende vrijwilliger een goody bag 

mee.   

Wij zien u/ jou graag op 25 oktober aanstaande.  

Aanmelding workshopcarrousel:  

0 Ja, ik kom 25 oktober naar de workshopcarrousel.   

U kunt deelnemen aan 2 workshops. Graag verzoeken wij u   

3 voorkeuren op te geven:  

1 …………………………………………………………………..  

2 …………………………………………………………………..  

3 

……………………………………………………………………  

Ik maak wel / niet gebruik van de maaltijd.     

Naam:   ……………………………………………………………

………  

Telefoonnummer:  ………………………………………………

……………………  

mailadres:  ………………………………………………………

…………….  

Ik werk als vrijwilliger bij : 

………………………………………………………… 
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De commissie handwerken en textiele werkvormen 
nodigt leden van de Vrouwen van Nu Gelderland van 
harte uit om deel te nemen aan een van de 
provinciale handwerkdagen najaar 2016. 
 

Techniek: Braziliaans borduren 
Dit is een driedimensionale borduurstijl. 

    
Dinsdag 15 november 2016 

 
Bethelkerk, Groen van Prinstererlaan 2, 

3771 CD Barneveld, tel. 0342-440584 
 
 
                                  
Tijdstip:   10.00 uur tot 15.00 uur 
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Nadere informatie: 
    
 
Meenemen:                       Naaischaartje, kleine 

borduurring, eventueel loep, 
potlood, borduurnaald 
scherpe  en stompe punt en 
een lunchpakketje. 

   
 

Kosten:                    € 15,00 voor leden, en voor  

                                  niet-leden € 20, -- 
    Kosten voor een extra 

                                  pakketje € 5, -- 

 
 

Aanmelden:               
Opgave tot 15 oktober 2016 
 
bij Ans Westerveld, tel 0578-662422,  
email: annawesterveld@kpnmail.nl 

 
 

Belangrijk om te weten: Opgave is bindend. Bent u verhinderd, 
probeer dan iemand voor u in de plaats te vinden. Lukt u dat 
niet, dan rekenen wij erop, dat u de kosten van de 
handwerkdag zult voldoen i.v.m. de gemaakte onkosten.  
Graag zien we uw aanmelding tegemoet. 
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Vrouwen van Nu, afdeling Hoevelaken steunt  

KNGF Geleidehonden,  

de Stichting Kitoko in Congo en de Hersenstichting 

 

DOPPEN SPAREN VOOR EEN GELEIDE- EN HULPHOND 

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld melk- 

of yoghurtpakken, fruitsappakken, sportdrank, wasmiddelen 

(zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje), zepen 

en shampooflessen, deodorants en andere spuitbussen, 

slagroombussen, pindakaas- en chocoladepastapotten, 

frisdrankflesjes en tandpastatubes. 

Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast zo het milieu en u 

steunt KNGF Geleidehonden.  

Alle stevige ronde doppen en deksels zijn welkom!  Belangrijk 

is dat de dopjes schoon en droog ingeleverd worden. In 

sommige dopjes zitten kartonnen- of metalen lipjes, deze 

moeten ook verwijderd worden. SVP niet de 

vrij slappe doppen van salades en 

kwarkpotten. 

De gespaarde doppen kunt u afgeven 

tijdens de verenigingsavond van de Vrouwen van Nu  

of bij 

Reneke Schoneveld, Oranjelaan 5 in Hoevelaken,                                                                  

of bij                                                                                                                                          

de Jumbo in de bak bij de flesseninname                                                                                 

of op de                                                                                                                             

Elzenlaan 7 in Nijkerk. 
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Van hier gaan de doppen naar een recyclebedrijf dat een  

vergoeding toekent aan KNGF Geleidehonden. En deze  

vergoeding wordt gebruikt voor de opleiding van de geleidehonden.  

 

De Stichting Kitoko                                                     

Voor deze Stichting zamelen we kaarsstompjes in.  

Hier worden weer kaarsen van gemaakt die 

worden verkocht. De opbrengst is voor de stichting 

Kitoko in Congo. Deze stichting zet zich in voor de 

financiering van de primaire schoolopleiding van 

Congolese straatkinderen.  

Inleveren bij Reneke Schoneveld,  

Oranjelaan 5 in Hoevelaken of op de verenigingsavond. 

Mobiele telefoons worden ingezameld voor de Hersenstichting. 

Een oude mobiele telefoon is geld waard! 

Data op de mobiele telefoon wordt volledig gewist door een 
gecertificeerd recyclebedrijf, welke ook telefoons van 
verscheidene overheidsinstellingen en verzekeraars 
verwerkt. Zowel werkende als kapotte mobiele telefoons, en 
zelfs opladers, kunnen op een milieuvriendelijke wijze 
gerecycled worden. De resterende gerecyclede waarde gaat 
volledig naar de Hersenstichting Nederland. 
De Hersenstichting zet zich in voor onderzoek naar 
hersenaandoeningen. Dankzij giften heeft de Hersenstichting 
de afgelopen jaren onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt 
naar zeer ingrijpende aandoeningen zoals de ziekte van 
Alzheimer, Parkinson en hersentumoren. Steun de 
Hersenstichting door uw oude of kapotte mobiele telefoon in 
te leveren!  De mobiele telefoons kunt u afgeven tijdens de 
verenigingsavond van de Vrouwen van Nu of bij  
Reneke Schoneveld, Oranjelaan 5 in Hoevelaken. 
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Vrouwenbeurs Apeldoorn 

Vrouwen van Nu Beurs 2016 

Datum:  donderdag 13 oktober 2016  

Locatie: Theater Orpheus in Apeldoorn 

De Jubileum Beurs op onze 85ste verjaardag  

14 oktober 2015 was volgens de 1100 aanwezige 

vrouwen een succes.  

Info 

Zie landelijke website van Vrouwen van Nu  
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Activiteitenagenda 

 
4 oktober 

 
Middagwandeling Stap voor Stap 

 
13 oktober 

 
Vrouwen van Nu Beurs Apeldoorn 

info zie landelijke website VvN 

 
19 oktober 

 
Verenigingsavond 

Vijf vrouwen rondom Willem van Oranje 

 
 25 oktober 

 
Dagwandeling Stap voor Stap 

 
1 november 

 
Middagwandeling Stap voor Stap 

4 november 
 

breien bij Angelique van Essen 
14.00 – 16.00 uur 

 
8 november 

 
Workshop Iconologie in  Rehoboth,  

 Smalle Streek 2  
Aanvang 14.00 uur 

 

16 november 

 
Verenigingsavond – OPEN AVOND 

Trans Siberische spoorlijn 
 

 
6 december 

 
Huiskamerbijeenkomst 

Stap voor Stap 

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


