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‘Vandaag koop ik alle kleuren’ 

 

Karin Anema 
 

Woensdag 15 maart 20.00 uur 
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 

 
 

De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 



2 

 

Karin Anema heeft tuin- en 

landschapsarchitectuur aan de 

Landbouwuniversiteit Wageningen 

gestudeerd. Sinds 1985 heeft zij haar 

eigen bureau voor journalistieke 

producties, workshops en fotografie. Zij schrijft over 

uiteenlopende onderwerpen, met name over cultuur, 

ontwikkelingssamenwerking, landbouw, natuur, milieu en 

gezondheidszorg. Ook staan op haar naam zeventien 

boeken, zowel fictie als literaire non-fictie. Daarover geeft 

zij inspirerende lezingen met beeld.  

Sinds haar debuut Mexicaanse sneeuw zijn er zeven 

literaire non-fictie boeken van Karin Anema verschenen. 

Zes reisboeken en één boek over een man met een 

psychiatrisch verleden. Waar komt haar inspiratie 

vandaan? ‘Opgevoed door ouders die beiden psycholoog 

waren, ben ik van jongs af aan geïnteresseerd in wat er in 

het hoofd van mensen omgaat. Input uit de literatuur, 

filosofie en maatschappelijk engagement heb ik als een 

spons opgezogen. En nog steeds. Zo heb ik een oog 

ontwikkeld voor barsten in mensen. Die boeien mij: ik wil 

ze begrijpen in de context. Deze interesse past naadloos bij 

mijn schrijverschap. 

Zij neemt ons vanavond mee in de fascinerende wereld van 

Twan, de hoofdpersoon uit het boek ‘Vandaag koop ik alle 

kleuren’ en vertoont zijn kunst die hij 

gedurende zijn leven heeft gemaakt. Een 

aangrijpend verhaal van een man die door 

extreme perioden van controleverlies is 

gegaan en toch zijn leven op de rails heeft 

weten te krijgen.   

 

Bron: www.karinanema.com 
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Dag Dames 
 

Even voorstellen: Angelique van Essen. 

Sinds januari ben ik lid van uw Bestuur, 

waarin ik hartelijk ben ontvangen en met 

plezier begin mee te draaien.                                                                                                

 

In vogelvlucht:                                                                                                                               

Van 1968 tot half 1979 heb ik met mijn man, Roel en, eerst 

met 1, later 3 kinderen, in Hoevelaken gewoond. In die 

periode ben ik ‘weefmoeder’, ‘leesmoeder’ en bestuurslid 

van de toenmalige afdeling van de Vereniging voor 

Handenarbeid geweest. In 1979 verhuisden we naar 

Duitsland. Roel was militair en daardoor zouden nog vele 

verhuizingen volgen.                                                                                                         

In de kop van Friesland ben ik van 2000 tot 2006 

bestuurslid van de VvN van de afdeling Dongeradeel-Oost 

geweest. Dat vond ik erg leuk. Ook was ik korte tijd 

redactielid van ‘Foar de Frou’.                                                                                                     

Toen het in 2007 tijd werd om weer naar ‘de bewoonde 

wereld’ terug te gaan werd dat weer Hoevelaken. 

Hier wonen onze vrienden en Hoevelaken is een fijn dorp. 

Ook werd ik hier weer lid van de VvN.                                                                              

Toen Roels gezondheid steeds verder achteruit ging kwam 

het meedoen met het Hoevelakense op een laag pitje te 

staan. Helaas is hij in april 2016 overleden.                                                                                

Na verloop van tijd kwam de vraag aan mezelf: ’Wat nu?’ 

Ik ging weer Nordicen, naar yoga, vroeg of ons Bestuur wat 

in mijn kandidatuur zag en meldde me aan bij de 

‘Cultuursnuivers’ en de ‘Breigroep’ van onze vereniging.  

Het weer meedoen is heel prettig. 

                                                                                                           

Vriendelijke groet, Angelique 
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Verslag verenigingsavond februari 2017 
 
Ruth heette alle aanwezigen welkom. Ze was blij met 

de goed gevulde zaal. Ze had enkele mededelingen 

waaronder de vaststelling dat dit jaar relatief veel 

leden hun contributie nog niet hebben betaald. Zij 

vindt dat jammer omdat er dan door de 

penningmeestermoet worden aangemaand plus dat 

er, zoals bekend, € 5 bij komt. Ook onze gaste werd 

van harte welkom 

geheten, Henny Bos uit 

Soest met haar 

hulphond Gyan. Henny 

ging ons vertellen over 

de Stichting Hulp Hond 

uit Herpen en hoe zij 

daarmee in aanraking 

kwam en vooral hoe het 

is om zo’n lief en wijs 

dier dag en nacht als hulp om je heen te hebben. Stelt 

u zich voor, je bent 24 jaar en komt in een rolstoel 

terecht. Dat was wat Henny overkwam. Zij wijdde niet 

uit over de oorzaak van haar invaliditeit want haar 

verhaal ging puur over alles wat met haar hulphond 

en de stichting te maken heeft. Toen zij invalide werd 

en hulp nodig had nam zij contact op met de stichting 

en volgden er eerst vele gesprekken. Je krijgt namelijk 

niet zomaar een hond.  

In de eerste plaats moet je wel een klik hebben met 

honden. Als dat niet zo is wordt er geen 

opleidingstraject ingezet want de cursussen zijn erg 

duur.  
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Een hond kost jaarlijks met alles wat erbij komt kijken 

zo’n veertigduizend euro 

Henny’s eerste hond, een Duitse herder, was al een 

‘volleerde’ hulphond die een jaar lang in een gastgezin 

zijn training had gehad. Ook Henny moest een 

training volgen om te leren hoe zij met de hond om 

moest gaan en hoe zij, in het Engels, commando’s 

moest geven. Die training was pittig en duurde vaak 

tot laat in de avond maar het lukte en zij kreeg haar 

hond. Bijna twee jaar heeft zij van deze hond hulp 

gehad maar toen hij ziek werd, werd hij bij haar weg- 

gehaald en weer in een gastgezin geplaatst. Nu moest 

ze op nieuw beginnen met een heel andere maar ook 

al opgeleide hond, dit keer een Labrador.  

 

Alweer een aantal jaren heeft ze nu haar derde hond, 

een Golden Retriever, Gyan, een prachtig dier.  

Henny liet zien hoe hij haar helpt bij het uitdoen van 

haar jas en laarsjes en vertelde dat hij haar helemaal 

kan uitkleden, de post opraapt, de was in de machine 

doet, deuren opent, alles opraapt wat zij laat vallen en 

in geval van nood op een alarmknop drukt. 
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Henny vertelde ook dat ze een 

zoontje kreeg met 

Downsyndroom en een ernstige 

geestelijke beperking. Het kind 

is nu acht jaar, praat niet en de 

hond is er nu niet alleen voor 

haar maar ook voor het kind. Tussen die twee is een 

enorme band. Gyan houdt het jochie constant in de 

gaten. Henny vertelde dat haar zoon een zware 

operatie moest ondergaan en Gyan zich toen, volgens 
de partner van Henny, heel gek had gedragen op het 

moment dat het kritiek was met haar zoon…  

Tot verbazing van Henny pikte haar zoon later wel de 

Engelse commando’s op en gebruikt die ook als hij wil 

dat Gyan iets voor hem moet doen. Het was een 

ontroerend verhaal. We zagen foto’s van het kind met 

hond waarop duidelijk te zien was hoe zij aan elkaar 

verknocht zijn. 

Na de pauze kwamen er vele vragen uit de zaal waar 

Henny blij mee was en die ze allemaal uitgebreid 

beantwoordde.  

Kaart: Lieke van der Vos 
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We leerden een wereld kennen waar (gelukkig) de 

meeste aanwezigen nooit mee te maken hebben 

gehad en misschien ook nooit zullen krijgen. 

Toch is het fijn te weten dat er mensen zijn die de 

kennis en kunde hebben om honden zo te trainen dat 

ze een grote hulp kunnen zijn voor mensen met een 

beperking.  

Henny maakte bepaald geen ‘zielige’ indruk, 

integendeel. Ze is dankbaar dat Gyan het mogelijk 

maakt dat zij een redelijk zelfstandig leven kan leiden 

in haar eigen huis en dat ze met haar volledige 

aangepaste busje overal kan komen. 

Ze heeft ons een mooie, leerzame en ontroerende 

avond bezorgd. 

Henny van Hoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Marianne Korthorst 
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Workshop	Podologie	op	21	februari	2017	

	

 
 

Met 25 vrouwen waren we die middag naar de 

Hobbit gekomen om naar de uitleg van Mieke 

Stroeve te komen luisteren over waar een 'goede 

schoen' aan moet voldoen. Zij, als podologe, komt van 

alles tegen in haar praktijk en ziet veel gevolgen van het 

op verkeerde schoenen lopen. 

 

Marloes was er als 

vertegenwoordiger van 

Moolenbroek Schoenmode 

en had allerlei schoenen 

meegebracht ter 

ondersteuning van het 

verhaal van Mieke. 

 

Het was niet alleen achterover zitten en luisteren: op een 

briefje moesten we schrijven waaraan volgens ons een 

'goede schoen' moet voldoen.  
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Dat die passend moet zijn, een goede leest moet hebben 

en de voet moet ondersteunen en beschermen, zover 

kwamen wij wel. Maar er is geen standaard ‘goede 

schoen’; dat verschilt van persoon tot persoon. En ook 

van belang is: waar wil je de schoen voor gebruiken. Aan 

bergschoenen worden andere kwaliteitseisen gesteld dan 

aan pumps.  

Mieke begint met een uitleg over de essentiële 

onderdelen van de schoen, waaronder de leest, een 

cambreur (versteviging tussen voorvoet en hiel), een 

contrefort (stevige achterkant tegen de hiel) en de 

teenbox (ruimte voor het afrollen van de voetstap).  

 

 
 

Dan de voet die erin moet passen: een voet heeft 26 

beenderen, 33 gewrichten en nog veel meer spieren en 

banden die er een geheel van maken. Kleine afwijking in 

een van deze verbindingen kunnen leiden tot vervelende 

gevolgen. Er zijn verschillende voettypen, waarbij 

grofweg wordt uitgegaan van een holle voet of een platte 

voet met alle variaties ertussenin.  

Dan laat ze een aantal plaatjes zien van 

afwijkingen en het blijkt dat vooral 

ook de tenen voor veel problemen 

zorgen.  
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Dat kan soms opgelost worden met hulpstukjes of met 

een operatie.  

Soms kunnen oefeningen ook helpen, denk aan met blote 

voeten in het zand lopen of proberen met je tenen je 

naam te schrijven. Is verbetering niet meer mogelijk dan 

komt de schoenmaker in beeld met een daarop 

aangepaste schoen. Tegenwoordig worden er veel 

alternatieven ontwikkeld zodat mensen die moeilijke 

voeten hebben niet veroordeeld zijn tot alleen maar 

lompe schoenen. Dat kon Moolenbroek ons laten zien.  

Kortom, een goede schoen is gemaakt van een goede 

kwaliteit materiaal, geschikt voor het doel waarvoor je 

hem koopt en passend bij de voet.  

 

Gedurende de laatste drie kwartier konden we bij Mieke 

onze voettype testen op de podobaroscoop (een dubbele 

glasplaat waarop de drukpunten van je voeten 

weerspiegeld worden). We konden bij Marloes terecht 

met vragen over de passende schoen voor onszelf en aan 

Regina, de pedicure die met Mieke was meegekomen, 

van alles vragen over voetverzorging.  

Al met al zijn we weer wijzer geworden en onder de 

indruk van de souplesse en veerkracht van onze voeten 

die het na al die jaren nog steeds gewoon doen.  

 

Thera Mulder 

 

 

 

 

                                                     
Foto’s: Jeannette van Driel 
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Poëziekring   
Vrouwen van Nu, 

Hoevelaken  
17 februari 2017 

 

 

De ochtend begon al leuk. In de Jumbo bloemen 

uitgezocht voor Vera Lubbers. Zij belde op om te 

zeggen dat ze echt niet mee kan naar Amersfoort 

vanwege haar nieuwe knie en dus nog in revalidatie 

is. Om elf uur stond ik voor haar deur met een mooi 

winterboeket, wit met paars.  

Wat een stralende ontvangst! 

Om vier uur ’s middags ben ik in Theater Onze Lieve-

Vrouw, om alle mensen op te wachten. Eerst Agnès en 

haar man Ton, daarna Riana. Han en Cees, Joke en 

Otto die gevieren met de bus waren gekomen, 

volgden. 

Allen waren mooi op tijd voor de aanvang van de film. 

De zaal was helemaal vol, wat we van een film over 

poëzie niet hadden verwacht. Gelukkig hadden we 

gereserveerd. 

 
De film 
De film met de titel ‘Paterson’ ging over een rustig oud 

plaatsje met een busremise waar onze hoofdpersoon, 

ook Paterson geheten, iedere ochtend zijn autobus 

ophaalt om dienst te doen. 

De avonduren met zijn vrouw die telkens nieuwe 

decoraties in haar huis aanbrengt, verlopen rustig. 

Soms ontstaan hilarische momenten, wanneer hij zijn 
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hond uitlaat en in een café belandt: hond buiten, hij 

binnen.  

Zijn vrouw dringt er geregeld op aan dat hij zijn 

gedichten, die hij dagelijks in zijn geheime boekje 

noteert, kopieert maar Paterson stelt dat steeds uit. 

Op een avond als zij samen gaan potverteren van de 

verkoop van haar zelfgebakken cupcakes, blijkt bij 

thuiskomst zijn notitieboekje met poëzie door de 

hond totaal te zijn versnipperd. Heel verslagen zit hij 

de volgende dag op een bankje bij de waterval in het 

dorp, waar een ontmoeting plaatsvindt met een 

toerist die hem vraagt: “Woont hier in Paterson een 

dichter?” Na een mooi gesprek geeft de toerist hem 

een mooi, Japans, nog onbeschreven schrift… 

 

Voor de toeschouwer van de film blijft er zoveel 

ruimte voor eigen fantasie, heel verademend! 

Commentaar van de heren: zij vinden het een heel 

subtiele film! Met vijf personen hebben we na afloop 

een pizza gegeten. Agnès, Ton en Riana gingen direct 

naar huis. Han, Cees, Joke en Otto stapten op de bus 

van 20.10 uur naar Hoevelaken. Catrien fietst naar 

huis. 

 

Voor het eerst waren we uit met de poëziekring en we 

hebben er met volle teugen van genoten. 

 

Hartelijk dank, bestuur! 

Catrien van der Steen 
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ER ZIJN NOG PLAATSEN IN 
DE BUS NAAR DRENTHE 

 

U MAG OOK MET EEN 
VRIENDIN OF 

 BUURVROUW INSCHRIJVEN 

Voorjaarsuitje woensdag 12 april 2017 

We hebben gekozen voor woensdag 12 april om naar 

het Museum voor Valse Kunst in Vledder te gaan. 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 Rietveld-stoel 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 in onze tijd 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 31 maart bij Reneke 06-330 321 40 
of mailen naar renekeschoneveld@hotmail.com. 
 

1. Uw betaling graag op 

Rekeningnummer van de Vrouwen van 

Nu NL31RABO 0302 2429 61 Uw 

betaling is bevestiging van inschrijving 
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 
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mogelijk. De leden kunnen later eventueel definitief 

een andere naam bedenken. 

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 15 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 meld je snel aan. 

 
Jeannette van Drie 

 

Hoevelaken 
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Rectificatie 
Helaas is in het Jaarboekje bij 

 
Ria te Hoonte 

het verkeerde adres vermeld. 

                                   Het juiste adres is  

 

                                    Kantemarsweg 26  
3871 AP Hoevelaken. 

 

 

 

 

                                                  en 

                                           
 
 

 
 

Han Both 
is 

verhuisd naar  

 

Monshouwerlaan 28 
3871 HN Hoevelaken  
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HANDWERKDAG 

 Voorjaar 2017 
 

De commissie handwerken en 

textiele werkvormen nodigt leden van de Vrouwen 

van Nu Gelderland van harte uit om deel te nemen aan 

de Provinciale Handwerkdag voorjaar 2017 

 

Datum en locatie:      

                            Dinsdag 4 april 2017 

 Bethelkerk, Groen van Prinstererlaan 2, 

 3771 CD Barneveld, tel 0342-440584  
 

Tijdstip: 10.00 tot 15.00 uur 
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Nadere informatie: 

Techniek:   Blackwork shading 

    

Meenemen:  Naaischaartje, eventueel loep en 

borduurring, borduurnaald met stompe punt en een 

lunchpakketje. 

 

Kosten: € 15,00 voor leden, en voor  

niet-leden € 20, -- 

Kosten voor een extra pakketje € 5, -- 

 

Aanmelden:  

tot 28 maart 2017 bij het secretariaat 

Secretariaat: vvn.handwerkciegld@gmail.com     

handwerkdagen voorjaar 2017   

  

Agnes Oukes : 06-23318648                  

Jannie Wilbrink: 0545-2914892  

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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Op deze 
Handwerktentoonstelling vindt u ook 

artikelen vervaardigd door leden van de 
handwerkgroep van onze afdeling.

 

Openingstijden:  

Donderdag van 10.00 tot 17.00 uur 
   Vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Toegangsprijs: met ledenpas 4 euro,  
niet- leden 6 euro 

(Kinderen t/m 12 jaar en mannen gratis) 
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PROVINCIALE 
WANDELDAG 2017 

donderdag  
31 augustus 

 

 

 

 

De wandelgroep van de afdeling  
Dieren e.o. van de Vrouwen van NU 

organiseert dit jaar de  
Provinciale Wandeldag. 

 

Er zal worden gewandeld in Nationaal Park 

Veluwezoom in Rheden, in de bossen, langs de beken 

en door de heide in de omgeving van de Posbank.  

We hopen uiteraard dat de heide dan bloeit.  

 

U kunt kiezen uit een wandeling van ca. 9 km of ca. 
14 km. Het is een heel mooi, maar deels ook een pittig 

parcours. Het gebruik van Nordic Walking poles is 

prima en stevige wandelschoenen zijn ook aan te 

bevelen i.v.m. klimmen en dalen.  

 

Start en finish bij Bezoekerscentrum Veluwezoom aan 

de Heuvenseweg 5A, 6991 JE, Rheden.  

U komt daar via de Schietbergseweg bij de rotonde bij 

pannenkoekenrestaurant Strijland.  
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U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein van het 

Bezoekerscentrum.  

Ook niet-leden zijn van harte welkom, neem dus 

gezellig uw partner, vriendin of wandelmaatje mee. 

 

U kunt starten tussen 10.30 uur en 11.00 uur, 

uiterlijk 16.30 uur moet u terug zijn. 

 

Uw inschrijving dient uiterlijk 1 augustus binnen te 

zijn bij de commissie. U kunt zich inschrijven door 

aanmelding bij ivdbult@xs4all.nl onder vermelding 

van uw naam en afdeling waarvan u lid bent en de 

korte of lange afstand. Geeft u zich op als groep, dan 

graag alle namen en de afdeling vermelden en de te 

lopen afstand. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt voor leden € 11,00 en voor 

niet-leden € 14,00 incl. koffie/thee/soep.  

 

Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op 

bankrekening NL49INGB0002648693 t.n.v. 

F. Radstake onder vermelding van uw naam en 

‘wandeldag 2017’.  

Uw betaling is de bevestiging van deelname. 

Deelname aan deze tocht is op eigen risico. 

 

Bij vragen kunt u bellen of mailen 

met:  

Freedy Radstake, tel. 0313-496270, 

mailadres: 

freedyradstake8@gmail.com  

Griejo Semler, tel. 0313-420890 
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Provinciale OntmoetingsDag Gelderland, 
woensdag 5 april 2017 

 
‘De Radstake’ 

Twenteroute 8 p 
7055 BE Heelweg 

 
Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij 

bovengenoemde Provinciale OntmoetingsDag 

Gelderland met jaarvergadering. 

 

Dit jaar is het thema:  

 

'de Kracht van Samen' 
Programma:  

 

09.30 uur         ontvangst met koffie/thee en wat   

                            lekkers 

 

10.15 uur         aanvang provinciale vergadering  

 

11.30 uur         lezing Tanja Abbas, bekend van haar   

                            boek  ‘Modern  Noaberschap’ 

 

12.15 uur        aanvang lunchbuffet met mogelijkheid 

om de kraampjes van de provinciale commissies van 

Vrouwen van Nu en ‘het winkeltje’ te bezoeken 
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14.00 uur optreden cabaretière Nathalie 

Baartman, aanstormend talent in de cabaretwereld 

Aansluitend bedanken van werkgroep, gastvrouwen  

en tuinclubleden 

 

15.30 uur  afsluiting met een kop koffie of thee  

 

Opgeven uiterlijk 18 maart bij uw afdeling 
 

U geeft zich op door € 20,00 over te maken t.n.v. de 

penningmeester van de Vrouwen van Nu afdeling 

Hoevelaken. 

Het rekeningnummer is NL31RABO0302242961 

onder vermelding POD 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Werkgroep POD 2017 

Janna te Peele PB, Ans Arfman PB, 

Helma Tuenter afdeling Sinderen, Ans Bijenhof 

afdeling Varsseveld,  

Gerie Verbraeken afdeling Hummelo/Keppel/Drempt 

en Jenny de Beer secretariële ondersteuning (SO) 
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Provinciale 
Bridgedrive 

2017 
donderdag  

28 september 
2017 

 
De Provinciale Bridgedrive die ieder 
najaar plaatsvindt, 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.           
 
 
Wanneer: donderdag 28 

september 2017 
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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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Activiteitenagenda 

7 maart 
 

   Stap voor Stap 

Middagwandeling 

7 maart 

 

Internationale Vrouwendagviering 

in Dorpshuis ‘De Stuw’ 19.00 uur 

 

 

15 maart 

 

Verenigingsavond  

in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur 

 

23 en 24 maart 

 

Handwerktentoonstelling       

in het Kulturhus in Vorden                                            

 

28 maart 

 

Stap voor Stap 

Dagwandeling  

 

 

4 april 
 

Stap voor Stap 

Middagwandeling 

5 april 
 

ProvincialeOntmoetingsDag 

In Heelweg 

12 april                                  Voorjaarsreisje 

19 april 

 

Verenigingsavond  

in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur 

 

21 april 
Breigroep bij Anne- Lies v.d. Woerd 

Haverhoek 6 10.30 uur 

Kopij voor de Nieuwsbrief van april graag mailen                                                                                                                 

vóór 26 maart naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com 
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Ledenenquȇte   

Vrouwen van Nu 

 

Jouw mening is belangrijk!  

Het verzoek is om die in te 

vullen. 

Zie het magazine van 

februari, bladzijde 9.  

De enquête is ook te 

vinden op de website van 

het landelijk bestuur op 

het voorblad; u hoeft 

hiervoor niet in te loggen. 

www.vrouwenvannu.nl  


