Jaarverslag 2017
Algemeen
De Vrouwen van Nu, afdeling Hoevelaken, is een moderne, levendige vrouwenvereniging.
Elke vrouw kan, binnen onze vereniging, haar talenten ontplooien, interesses verbreden en
nieuwe contacten leggen.
Het is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die graag andere vrouwen ontmoeten,
cursussen willen volgen, belangstelling hebben voor kunst, ervan houden om op reis te
gaan, een theater of museum willen bezoeken, lezingen willen bijwonen, van wandelen en
fietsen houden of deel willen nemen aan studiedagen. Onze vereniging stelt zich actief op
voor de leefbaarheid in de samenleving. Duurzaamheid en de rol die vrouwen daarbij
kunnen spelen, vormen een rode draad bij het opzetten van ons programma.
Aan één en ander wordt gestalte gegeven onder andere door avonden te
organiseren met een educatief, cultureel, historisch, recreatief of algemeen
karakter.
Er zijn 26 groepen waarin gezamenlijke interesses gedeeld worden zoals lezen, poëzie,
cultuur, wandelen, creatief bezig zijn, rummicub, bridgen, singlegroep. Via het
jaarprogramma-boekje en de maandelijkse Nieuwsbrief worden de leden op de hoogte
gehouden van de inhoud van de komende verenigingsavonden en andere activiteiten. In de
Nieuwsbrief zijn verslagen te lezen van activiteiten voor en door de leden.
Beschermvrouwe
Prinses Beatrix is sinds 2004 beschermvrouwe van de Vrouwen van Nu.
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Bijeenkomsten bestuur
Bestuursleden hebben aan de volgende bijeenkomsten deelgenomen:
a. Voorringvergadering op 6 februari en Ringvergadering op 6 maart
b. Internationale Vrouwendag 7 maart
c. Provinciale vergadering en ontmoetingsdag op 5 april
d. Workshops en themabijeenkomsten
e. Dorpshuisvergaderingen
f. Overleg Vrouwenorganisaties binnen onze gemeente
g. Contact VVN Hoevelaken en Volksuniversiteit Hoevelaken
Maandelijks wordt er een bestuursvergadering gehouden om de lopende zaken te
regelen. Een enkele keer wordt er een extra bestuursvergadering ingelast om specifieke
onderwerpen meer aandacht te kunnen geven.
De werkzaamheden per bestuurslid zijn zeer verschillend en afhankelijk van de functie
binnen het bestuur. Er wordt naar gestreefd, om daar waar mogelijk, taken samen te doen.
Bij bezoeken aan vergaderingen en bijeenkomsten ergens anders, vindt er zoveel mogelijk
spreiding plaats onder de bestuursleden.
De jaarlijkse Ringvergadering werd dit jaar georganiseerd op 6 maart in Voorthuizen.
De bestuursleden van ring-8 uit Hoevelaken, Putten, Garderen, Barneveld en Voorthuizen
spraken over diverse onderwerpen.
Contactvrouw van de Vrouwen van Nu Hoevelaken is Heleen van Blotenburg.
De jaarlijkse Provinciale Ontmoetingsdag en vergadering was op 5 april.
Stemgerechtigde voor Hoevelaken was Thera Mulder, plaatsvervangster
Heleen van Blotenburg.
Commissie-uitje 2017
Ook dit jaar heeft het bestuur de commissieleidsters/contactvrouwen van de verschillende
groepen uitgenodigd voor een gezellig samenzijn voor hun bijdrage
van het afgelopen jaar.
Dit jaar was er voor gekozen om met de commissieleidsters dicht bij huis te
blijven en samen een activiteit uit te voeren: nl. een herfstkrans maken.
Op woensdagmiddag 11 oktober waren zo'n 20 Vrouwen (commissieleidsters en
bestuursleden) aan het hobbyen in de Hobbit onder deskundige leiding van
Vera de Boer en haar vriendin Ria. Beide dames hadden voor ieder van ons
tevoren een pakketje gemaakt van basis benodigdheden. En stap voor stap
werkten we aan de hand van de aanwijzingen van Vera en de helpende hand
van Ria aan het samenstellen van die krans in de kleuren die zo bij dit
jaargetijde passen. Na afloop keerde iedereen met een tevreden gevoel
huiswaarts met een herfststuk waar nog weken plezier aan beleefd werd.
Leden
Het ledenaantal per 31 januari is 217
In Memoriam
G.J.H. Visscher-Stem uit Nijkerk
M.A.TH Hehenkamp-van Loon uit Amersfoort
H.M Laseur uit Hoevelaken
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De Volksuniversiteit Hoevelaken en de Vrouwen van Nu Hoevelaken hadden contact
met elkaar over te organiseren workshops en cursussen.
Website
Onze vereniging probeert een vereniging van deze tijd te zijn. Dit blijkt o.a. uit het feit dat
wij ook digitaal te raadplegen zijn, op www.vrouwenvannuhoevelaken.nl . In 2017 was
onze webmaster Annelies Eilander.
Activiteiten/workshops/thema-avonden
In het jaar 2017 vonden de volgende activiteiten plaats:
• 5 januari Nieuwjaarsontmoeting
• 6 februari Voorringvergadering
• 7 maart Internationale Vrouwendag
• 21 februari Podologie in de Hobbit
• 6 maart Ringvergadering
• 5 april Provinciale Ontmoetingsdag
• 12 april Voorjaarsreisje
• 16 mei Provinciale Fietsdag
• 31 augustus Provinciale Wandeldag Dieren
• 28 september Provinciale Bridgedrive in Zwartebroek
• 11 oktober commissie uitje
• 1 november creatieve avond
• 8 nov Ergotherapie in de Rehoboth
Podologie
Op 21 februari 2017 hebben we met 25 vrouwen in de Hobbit geluisterd naar
de uitleg van Mieke Stroeve over de vraag waar een 'goede schoen' aan moet
voldoen. Zij, als podologe in Amersfoort, komt van alles tegen in haar praktijk
en ziet veel gevolgen van het op verkeerde schoenen lopen. We begrepen dat
een goede schoen moet beantwoorden aan het doel waarvoor die gekocht
wordt. De eisen aan een bergschoen zijn heel anders dan die aan een
gelegenheidsschoen. Wat voor alle categorieën geldt, is een goede kwaliteit van
materiaal en pasvorm.
Marloes, als vertegenwoordiger van Moolenbroek Schoenmode, had allerlei
schoenen meegebracht ter ondersteuning van het verhaal van Mieke.
Dat we gedurende het laatste deel van de workshop onze voettype konden
testen bij Mieke op de podobaroscoop (een dubbele glasplaat waarop de
drukpunten van je voeten weerspiegeld worden), verlevendigde de middag.
Ook was er een pedicure met Mieke meegekomen die we van alles konden
vragen over voetverzorging etc.
Ergotherapie
Op 8 november kwam Lise Brandsma samen met haar medewerkster Sabrina
Springveld naar de Rehoboth om ons e.e.a. uit te leggen over het nut van
ergotherapie. Als blijkt dat het verrichten van de algemene dagelijkse
noodzakelijke handelingen moeite kost kan de ergotherapeut met u meekijken
of het op een andere manier georganiseerd kan worden waardoor het
verrichten van die handelingen weer wel lukt. Ook was er tijdens de middag
aandacht voor valpreventie omdat in de praktijk blijkt dat dit een belangrijke
oorzaak is waardoor senioren op de spoedeisende hulp belanden.
Lise Brandsma is gespecialiseerd in handtherapie. Daar werd in het tweede deel
van de presentatie aandacht aan gegeven en te oordelen naar de reacties uit
de zaal, ging daar de meeste interesse naar uit van de 39 aanwezige vrouwen.
We leerden hoe we met aandacht moeten wringen, afgieten, schillen en
schrijven om in de toekomst klachten te voorkomen of te verminderen.
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Koffieochtenden
Weer werden er in de zomermaanden drie koffieochtenden georganiseerd in De Haen
t.w. op 15 juni, 20 juli en 17 augustus. Ook nu weer heel gezellig om elkaar op deze
manier te ontmoeten.

Interessegroepen
Tijdens de verenigingsavonden vinden de leden zich in een gemeenschappelijke interesse.
Buiten die avonden zijn er diverse interessegroepen waar onze leden zich bij kunnen
aansluiten.
Onze vereniging telde in 26 interessegroepen in 2017, binnen vijftien verschillende
disciplines.
De groepen worden geleid door één of meerdere vrouwen. Zij kunnen cursussen volgen en
kaderdagen bijwonen, welke door de Vrouwen van Nu worden georganiseerd.
De groepen functioneren zelfsturend met één of twee contactpersonen naar het bestuur.
Ieder bestuurslid is contactpersoon van één of meerdere interessegroepen.
De contactpersonen van de groepen, kringen en commissies maken jaarlijks een kort
verslag. Mede aan de hand van die gegevens wordt het jaarverslag gemaakt.

Alleengaandengroep
Contactpersonen: Marion Batstra en Reneke Schoneveld
Doel van deze groep: kennissenkring uitbreiden en vrouwen die in dezelfde situatie
verkeren te leren kennen. Met elkaar worden activiteiten ondernomen (film, theater,
museum, fietsen, wandelen,koken, creatief bezig zijn, winkelen, bij elkaar eten).
De leden van de groep kunnen zelf voorstellen doen. Uit deze singlegroep is een
Rummicub groep ontstaan, deze groep komt 1x per maand bij elkaar.
We kunnen jammer genoeg niet zeggen dat het een zeer actieve groep is. We
hopen op verbetering.
Uit de singlegroep is een rummigroep van 10 dames ontstaan die om de ca. 6
weken bij elkaar komt en deze is gelukkig wel actief. De groep komt in
wisselende aantallen, steeds bij iemand anders, bij elkaar.

Bridgekring ‘Vrouwentroef’
Contactpersonen zijn: Ruth Westra-Vreedenburgh, Noor Bekius-Hülsmann en
Annelies Eilander-Silvius.
Ook in 2017 kwamen we weer geregeld bij elkaar in De Stuw, op donderdag
van 13.00 tot 16.30 uur. Ons bridgeseizoen loopt van oktober tot april, in
totaal 24 middagen.
Dank zij de subsidie van gemeente Nijkerk konden we nieuwe biedboxen en
ander spelmateriaal aanschaffen. En daarna nog een drankje bij de feestelijke
afsluiting van seizoen 2016/17, op 6 april.
Een bijzonder hoogtepunt was de provinciale bridgedrive op 28 september, die
dit jaar door Hoevelaken (en met name Annelies) werd georganiseerd in De
Belleman te Zwartebroek. Met 84 enthousiaste deelneemsters, op een voor dit
doel zeer geschikte locatie. Annelies, bedankt voor je inzet!
We begonnen het jaar 2017 met 34 vaste speelsters en na enkele mutaties is
dit aantal per oktober teruggelopen tot 30.
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Brei- haakgroep voor een goed doel
Contactpersoon: Reneke Schoneveld. Mail renekeschoneveld@hotmail.com
De Breigroep bestaat uit 12 actieve dames die over het algemeen lekker thuis
aan het breien of haken zijn. Ieder bepaalt zelf hoeveel tijd en geld men er aan
besteed. Breiwol kopen of kiezen uit de plastic zakken met inhoud die we af en
toe aangeboden krijgen. Gemakkelijke steek of erg ingewikkeld. Eén kleur of
meerdere.Allemaal eigen keus.
2017 was een vruchtbaar brei-jaar.
We kwamen bij elkaar op:
24-2-2017 bij Marietje
21-4-2017 bij Anne-lies
16-6-2017 bij Fija
8-9-2017 bij Reneke
17-11-2017 bij Helga
De ene keer komen we bij elkaar in de ochtend, de volgende keer in de
middag.
Op 8 september werden ook alle gemaakte werkstukken ingeleverd:
27 dekentjes
1 sjaal
3 vestjes
1 mutsje
5 paar sokjes
Afgeleverd bij dhr Kok van Dorcas

Creatieve kring 1 (Altijd Creatief)
Contactpersonen: Anne-lies van der Woerd en Ria Rieswijk
Ook dit jaar zijn we maandelijks bij elkaar geweest en hebben we leuke dingen
gemaakt.
Zoals o.a.:
Hart met takjes op canvas doek
Vogeltjes van wol
Leuke raamhanger
Mooie letterkaart
Kerstster van taartrandjespapier
Een workshop buiten de deur staat nog op het programma, daar is de extra
subsidie voor gebruikt!
De extra creatieve avond van dit jaar is gehouden op 1 november. 25
enthousiaste vrouwen hebben onder leiding van Violette van der Spek een
mozaiekplateau gemaakt. De avond verliep zeer gezellig, alles was goed
voorbereid en door het bestuur werden we verrast met een bijdrage en gehele
verzorging. Koffie met wat lekkers, een drankje en een zoutje! Kortom zeer
geslaagd en we kijken al weer uit naar zo’n extra avond volgend jaar!
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Creatieve kring 2
Contactpersoon: Betty Jansen
De groep bestaat uit 10 dames en we komen eens in de maand op een
donderdag bij elkaar om creatief gezellig bezig te zijn.
Van deze 10 zijn er regelmatig verschillende op langdurige vakantie.
Voor de bijeenkomsten worden we altijd gastvrij ontvangen bij Anne-Lies
v.d.Woerd thuis.
We zijn dit jaar weer 8 keer bij elkaar geweest.
Iedereen van ons groepje bedenkt wat en bereidt het dan voor, zodoende
krijgen we steeds weer iets anders.
Het afgelopen seizoen, sept. 2016-mei 2017, hebben we gemaakt
•
•
•
•
•
•
•
•

Engeltjes
Bolbloem
Paas bloemstuk
Bloemenmandje
Schilderijlijstje versierd
Zwevende kop en schotel
Kerstboompje {figuurzagen}
Kerststuk

Culturele Kring 1: De Cultuursnuivers
Contactpersoon: Margot van der Hurk
In september 2017 heeft Riana van Roy het voorzitterschap overgedragen
aan Margot van der Hurk.
Ria de Groot blijft de financiën beheren. De gezellige jaarvergadering
werd gehouden in de tuin van Gerda van Zoest, waarna wij van onze €10 subsdie
lekker pannenkoeken hebben gegeten
In 2017 zijn er 2 nieuwe leden bijgekomen en 3 leden hebben opgezegd. De
Cultuursnuivers bestaan nu uit 13 dames.
Helaas is op 26 oktober Helga Laseur overleden. Ze was jarenlang lid van
onze cultuurkring. Wij zullen haar missen!
In 2017 hebben wij 12 x een cultureel uitstapje gemaakt, georganiseerd
door steeds 2 dames. De onderwerpen waren gevarieerd, evenals de
deelname, meestal wel de helft van de leden.
25 januari
Eten bij Bling in Leusden
14 februari
Museum Nunspeet
24 maart
Stedelijk museum Den Haag
20 april
Singer museum
17 mei
Beeldendepôt in Wageningen
14 juni
Paleis het Loo: hoedjes van Beatrix
juli
geen uitje
24 august
Vergadering tuin Gerda en pannenkoek eten
6 eptember
Laren: olifantenbeelden en poffertjes eten
20 september
Slot Zeist; schilderijen Marius van Dokkum
24 oktober
Coda museum Apeldoorn: papier creaties
21 november
Hermitage Amsterdam: schilderijen uit Rusland
21 decembe
Paleis Het Loo: kerstsfeer
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Culturele Kring 2: De Muzedames
Contactpersonen : Tineke Petersen en Willemien Dijkstra.
Onze groep bestaat uit 20 leden , er hebben geen mutaties plaats gevonden.
Tijdens de huiskamerbijeenkomst in januari plannen we onze activiteiten voor
het hele jaar.
Onze uitjes vinden meestal de 3e dinsdag van de maand plaats, indien nodig
wijken we hier vanaf.
Overzicht van het jaarprogramma 2017 :
17 januari
Hoevelaken Huiskamerbijeenkomst planning.
21 februari
Nijkerk
Museum Nijkerk +Galerie Polhuis
21 maart
Laren
Singer museum - Lunch Papageno huis
18 april
Apeldoorn
Het Loo hoeden van Beatrix
16 mei
Utrecht
Oude Hortus en Universiteitsmuseum
20 juni
Culemborg
Stadswandeling
18 juli
Gouda
St. Janskerk en Gemeentemuseum
1 aug
Amsterdam Westerkerk - Bach Orgelconcert
19 sept.
Apeldoorn
Coda Museum Paper Art
17 okt .
Amersfoort
Kade Tentoonstell Vuur van Maria Roosen
nov.
Amersfoort
Film Sprakeloos in Vue
19 dec
Amersfoort High tea bij Klooser

Culturele Kring 3: Vrouwencul
Contacpersonen: Loes van der Brug en Tineke Burger
De culturele kring Vrouwencul bestaat uit 13 leden, die maandelijks een
uitstapje maken met een cultureel karakter. Per toerbeurt neemt één der leden
het heft in handen voor de organisatie daarvan.
In 2017 bezochten wij de volgende evenementen:
Januari:
Film ‘The Lion’ Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort
Februari:
Tassen museum Amsterdam
Maart:
Lezing ‘De Stijl’ in bibliotheek Nijkerk
Juni:
Beeldentuin ‘tNijenhuis in Heino. Georganiseerd door Provinciale
Commissie Cultuur
Juli:
Depot Wageningen
Augustus:
Huiskamerbijeenkomst: nieuwe programma samenstellen
September: Rondleiding door Tuschinski, lunch en stadswandeling in
Amsterdam. Georganiseerd door Provinciale Commissie Cultuur.
September: Glasmuseum Leerdam
Oktober:
Coda museum in Apeldoorn
November: Rondleiding ‘Het Rozet’in Arnhem. Georganiseerd
door Provinciale Commissie Cultuur
November: Rijksmuseum Matthijs Maris in Amsterdam
December:
Voorstelling in Theater ‘De Tuin’ in Leusden

Culturele Kring 4: De Cultuurhoppers
Contactpersoon: Meta Kreikamp.
De groep bestaat uit 15 leden
20-09-2016
Nairac Museum Barneveld, Langs het Cubaanse Platteland
12-10-2016
Nijkerk, Keramiek Expositie, Yvonne Vermeulen
10-11-2016
Paleis het Loo, Anna Paulowna
13-01-2017
Stedelijk Museum Zwolle, Leven met aandacht
14-02-2017
Theater de Lieve Vrouw, film: Moonlight
15-03-2017
Archief Eemland, rondleiding KADE
06-04-2017
Mondriaanhuis, De Stijl
12-05-2017
Museum Arnhem, Pierre Janssen
11-07-2017
Geen animo!
09-08-2017
Gemeentemuseum Den Haag, De ontdekking van Mondriaan
Vrouwen van Nu
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Culturele Kring 5: De Arte-Missen
Contactpersoon: Ria van Schendel
Onze kring bestaat na enige wisseling weer uit 20 dames. Dit jaar hebben wij
weer een gevarieerd programma gehad met als voorzet de
huiskamerbijeenkomst in januari.
Activiteiten 2016
6 januari huiskamerbijeenkomst.
7 februari naar museum More in het leuke plaatsje Gorssel. Op de eerste
etage was de bijzondere tentoonstelling van Johan van Hell (1889-1952) een
zeer veelzijdig kunstenaar. De vaste collectie bestaat uit werken van Pyke
Koch, Charley Toorop en Carel Willink.
8 maart naar het Concertgebouw waar we een openbare repetitie in de vorm
van het Celloconcert van Dvorak van het Koninklijk Concertgebouw hebben
bijgewoond. Daana hebben we in de nieuwe kerk de kleine tentoonstelling van
El Greco gezien.
6 april naar het van Goghmuseum voor de tentoonstelling ‘Prenten uit Parijs’
van rond 1900. In de middag werd de tentoonstelling ‘Goede Hoop’ bezocht.
Deze tentoonstelling laat de relatie zien tussen Nederland en Zuid-Afrika,
beginnend in 1652, toen Jan van Riebeeck een VOC-vestiging stichtte op Kaap
de Goede Hoop.
12 mei naar kasteel Amerongen voor een rondleiding met gids in het kasteel
en een wandeling door de prachtig aangelegde tuin.
6 juni naar de tentoonstelling ‘Roofkunst’ uit de Tweede Wereldoorlog in de
Bergkerk in Deventer.
Juli en augustus geen activiteiten.
6 september naar het Codamuseum voor de tentoonstelling ‘PAPER Art 2017’
en de overzichtstentoonstelling ‘MOOIE STAD’. Deze laatste laat de sieradenlijn
zien die Annelies Planteydt door de loop der tijd ontwikkeld heeft.
12 oktober naar museum Arnhem waar een overzichtstentoonstelling van
Ravage te zien is: ’Spelenderwijs l mode, kunst en design’. Daarna een kleine
tentoonstelling over Pierre Janssen: ‘In de greep van de kunst’.
10 november naar museum Singer in Laren voor exposities ‘De Stijl’ grafische
vormgeving en over ‘Mooiste Modernisten’ waarbij een beeld wordt geschetst
van de bloei van de Nederlandse kunst in de periode 1870-1930 .
12 december is de activiteit nog niet bekend.

Felicitatiecommissie
Contactpersonen: Ria Rieswijk-Munneke, Hennie Berends-Boddeveld en Gonny
Grotenhuis-ten Broeke
Iedere maand komen wij een middag bij elkaar om voor alle jarigen een leuke
verjaardagskaart te maken die tevens door ons wordt bezorgd.

Filmkring
Contactpersoon: Greetje Rond
De filmkring telt 5 leden. Om de zes weken bekeken we een film met elkaar.
Het is nog steeds inspirerend, samen een film bekijken.
We zagen prachtige films. Hieronder de titels:
The Danish girl
I wish
Mrs. Brown
Sophie`s choice
Het rode korenveld
Barbara
Les brodeuses
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Handwerkkring
Contactpersoon: Greet Luth
De handwerkgroep bestond uit 8 personen. In de winter komen wij eenmaal in
de veertien dagen bij elkaar. We proberen ieder seizoen een andere techniek.
Soms onder leiding van iemand of we halen er zelf allerlei boeken bij en gaan
aan de slag.
We komen op de maandagmiddag bij elkaar, bij een van de leden thuis.
In het voorjaar gaan onze handwerken naar de provinciale
handwerktentoonstelling,
Ook laten we handwerken een keer op een verenigingsavond zien.

Leeskring 1:Roel Kiers
Contactpersoon: Roel Kiers-Assendorp
Onze leeskring bestaat uit 7 leden.
We komen iedere laatste woensdagochtend van de maand bij elkaar, behalve in
juli, augustus en december. In juni hebben we een gedichtenochtend.
Met enthousiasme is er weer gelezen dit jaar. De volgende titels hebben we
besproken.
Susan Smit
Vloed
Kader Abdolah
Papegaai vloog over de IJsel
Margriet de Moor
De schilder en het meisje
Bert Wagendorp
Ventoux
Judith Koelemeijer
Hemelvaart
Jesus Carrasco
De Vlucht
Stephan Enter
Grip
J.M.Coetzee
De kinderjaren van Jezus

Leeskring 2: De lettervreters
Contactpersoon: Minie Schreurs-Schreurs
Onze leeskring bestaat uit 8 leden.
Iedere eerste dinsdag van de maand (vanaf september tot en met april)komen
wij vanaf 14.00 uur bij elkaar om het gelezen boek te bespreken. Het
betreffende boek wordt behandeld door degene die het boek heeft uitgekozen.
We proberen de boeken per E-book te lezen en anders een boek van de
bibliotheek. Ieder zorgt voor een eigen boek.
Onderstaand de titels van boeken die we met elkaar in 2017 hebben gelezen of
nog gaan lezen.
Titel
Schrijver
De vlucht
Jesús Carrasco
Een jongen verbergt zich in een olijfboomgaard. Hij hoort dat de mannen uit
het dorp hem zoeken en kruipt nog verder weg in zijn schuilplaats. Wanneer de
stemmen wegsterven is hij helemaal alleen. Er ligt een oneindige, dorre vlakte
voor hem die hij moet oversteken, verzengende hitte, honger en dorst
trotserend. Midden in de nacht komt hij uitgeput aan bij het kampvuur van een
oude geitenhoeder. Daar, onder de sterren, wordt een onuitgesproken
vriendschap gesmeed die voor beiden van levensbelang zal blijken.
De Amerikaanse prinses
Annejet van der Zijl
De Amerikaanse prinses is een reconstructie van een weids en fascinerend
leven, dat zich afspeelt tegen het decor van Amerika en Europa, de victoriaanse
en de moderne tijd, de industriële en Russische revolutie en de twee
wereldoorlogen. Maar het is bovenal het verhaal van een uitzonderlijke vrouw
die de moed had om, tot het bittere eind, haar eigen, onnavolgbare weg te
gaan.
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De heer van de vliegen
William Golding (Nederland-leest boek)
Wat gebeurt er als een groep jongens strandt op een onbewoond eiland? Men
begrijpt dat er een leider moet komen en dat er regels nodig zijn. Ze zouden
moeten samenwerken, maar er ontstaat een rivaliteit die uitmondt in een
bloedige oorlog. Lord of the flies is een klassieker uit de wereldliteratuur.
As in de tas
Jelle Brandt Corstius
In As in tas stapt Jelle Brandt Corstius twee maanden nadat zijn vader Hugo
Brandt Corstius overlijdt op de fiets. Elke lente maakte hij met zijn vader een
fietstocht: geen bestemming, wel altijd een tochtje van twee dagen. Langer
hielden ze het niet met elkaar vol. Om zijn eenzaamheid tegen te gaan en zijn
verdriet eruit te fietsen, maakt Jelle dit keer alleen een fietstocht. Met een
gezonde dosis zelfspot en in zijn fietstas een deel van zijn vaders as gaat hij op
bedevaart naar het zuiden, waar hij de as zal uitstrooien over de Middellandse
Zee.
Het meisje in de rode jas
Kate Hamer
Een spannende roman is zoveel meer dan een thriller, de levensechte
personages veroveren je hart.
Het gebeurt wel vaker dat de achtjarige Carmel Wakeford zich verstopt voor
haar moeder. Maar wanneer ze dit spelletje uitprobeert tijdens een
verhalenfestival voor kinderen, raakt ze haar moeder Beth plotseling echt kwijt.
Een man, die haar heeft gadegeslagen, stapt op haar af en vertelt haar dat
haar moeder een vreselijk ongeluk heeft gehad. Hij doet zich voor als haar
grootvader en ze rijden samen naar het ziekenhuis, waar ze echter nooit aan
zullen komen.
In werkelijkheid is Beth kerngezond. Ze begint een wanhopige zoektocht naar
haar dochter. Hoewel ze geen enkel spoor heeft, houdt ze de hoop levend dat
haar dochter nog ergens is, gezond en wel...
Nachtblauw
Simone van der Vlugt
Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw
Na de dood van haar man wordt Catrijn huishoudster bij de familie Van
Nulandt. Ze is er op haar plek en kan de vrouw des huizes ondersteunen
tijdens haar schilderlessen. Catrijns verleden achtervolgt haar echter en ze
moet op zoek naar een andere betrekking. Ze komt terecht bij Evert van
Nulandt in zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent op waarde wordt
geschat. Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de Delftse
donderslag die de binnenstad in puin legt ternauwernood en daarna staat ze
voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar hoofd. Wacht ze op
haar grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die
haar zekerheid kan bieden?
Het boek van vreugde
Dalai Lama ; Desmond Tutu ; Douglas
Abrams
De Dalai Lama en Desmond Tutu hebben beiden veel tegenslagen moeten
overwinnen. Ondanks hun ontberingen - of zoals ze zelf zeggen dankzij hun
ontberingen - behoren ze tot de vrolijkste mensen ter wereld. Ter gelegenheid
van de 80e verjaardag van de Dalai Lama reisde Desmond Tutu naar
Dharamsala om samen HET BOEK VAN VREUGDE te maken als cadeau voor
iedereen. Tijdens deze bijzondere week toonden ze met hun eigen
uitbundigheid, compassie en humor hoe vreugde kan groeien van een
voorbijgaande emotie tot een blijvende, solide levenshouding. Douglas Abrams
was bij de gesprekken aanwezig en verwerkte ze tot dit boek. Een boek waar je
blij van wordt, alleen al vanwege de liefdevolle manier waarop deze oude wijze
mannen met elkaar omgaan, de levensvreugde en speelsheid die ze delen en
de respectvolle manier waarop ze hun verschil van inzicht bespreken, want de
boeddhistische en de christelijke traditie hebben naast veel overeenkomsten
ook duidelijke verschillen. Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijk die
verschillen worden, want hun kernboodschap is dezelfde: vreugdevol leven
bereik je door anderen vreugde te brengen.
Vrouwen van Nu
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Schoppen Vrouw
Mensje van Keulen
Voor Paula, de hoofdpersoon in Schoppenvrouw, luidt de vriendschap met een
nieuwe klasgenote en haar decadente broer een even onweerstaanbare als
schokkende periode in haar leven in. De confrontatie die hieruit voortvloeit met
de mysterieuze heler en ziener dokter Adami, werpt, hoewel ze geen geloof aan
zijn sinistere voorspellingen hecht, een schaduw vooruit.
Jaren later, wanneer ze ontdekt dat haar dochter een misdaad heeft begaan,
lijken Adami's onheilspellende woorden alsnog te worden bewaarheid. Paula's
onvoorspelbare, kwetsbare bestaan met haar dochter en haar man Oscar, een
geziene notaris, wordt vanaf de eerste regel in deze roman vol suspense
haarscherp getekend.

Leeskring 3: De Boekenwurm
Contactpersoon: Ria te Hoonte
De Boekenwurm bestaat uit 8 zeer enthousiaste dames die van augustus tot
april met uitzondering van december bij elkaar komen. Deze bijeenkomsten
vinden plaats op de laatste maandagmiddagen van genoemde maanden. Elk lid
brengt een boek in dat ze graag wil lezen, deze werkt het boek dan ook uit
maakt vragen die de discussie op gang moeten brengen. Ook dit jaar hebben er
weer zeer geanimeerde boekbesprekingen plaats gevonden.
Boeken die we gelezen hebben.
Korte verhalen ( dit was een boek uitgegeven in het kader van Nederland leest)
De papgaai vloog over de Ijssel
Kader Abdola
Dit is mijn hof.
Chris de Stoop
Judas.
Amoz Oz
Een weeffout van de sterren.
John Green
Kom hier dat ik u kus.
Griet op de Beeck
Het geluk van Limburg.
Marcia Luijten

Leeskring 4: Het Ezelsoor
Contactvrouw: Greetje Rond
De leeskring ‘t Ezelsoor telt negen leden. In 2017 kwamen we 9 maal bij
elkaar. In principe op de laatste woensdagochtend van de maand. In de
maanden juni, juli en december werd er niet gelezen.
In november maakte elk lid een lijstje met boektitels waaruit twee leden een
keuze maakten voor de te lezen boeken voor 2018.
In 2017 lazen we:
Dit is mijn hof
Chris de Stoof
Huis aan de Sont
Dolores Thijs
De Verstotene
Jolina Petersheim
Kinderen van het ruige veld
Auke Hulst
Amerikaanse prinses
Annejet van der Zijl
Hemelvaart
Judith Koelemeijer
Oorlog tegen vrouwen en de
Sue Lloyd Roberts
moed om terug te vechten
Dertig dagen
Annelies Verbeke
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Leeskring 5
Contactvrouw: Annelies Eilander
Leeskring nummer 5 heeft 8 deelnemers.
We komen iedere maand bij elkaar op de laatste woensdag van de maand, 12
keer per jaar.
Dit is de lijst met boeken die we in dit jaar gelezen hebben.
4 januari
Programma maken
1 februari
As in de tas
Jelle Brandt Corstius
1 maart
Papagaai vloog over de IJssel
Kader Abdolah
5 april
Ten zuiden van de grens
Haruki Murakami
3 mei
Aan het eind van de dag
Nelleke Noordervliet
7 juni
De Greppel
Herman Koch
5 juli
Neem een geit
Claudia de Brey
2 augustus
Judas
Amos Oz
6 september De uitverkorene
Fayza Oum Hamed
4 oktober
De geniale vriendin
Elana Ferrante
1 november De belofte van Pisa
Mano Bouzamour
6 december Mama Tandoori
Ernest van der Kwast

Leeskring 6: BoekenBomen
Contactvrouw: Ank Blank
Onze groep bestaat uit 7 leden, daar in is ook dit jaar geen verandering
gekomen.
We komen eens in de 6 weken op dinsdagmorgen bij elkaar.
Ieder lid kiest zelf het te bespreken boek en geeft de titel daarvan minstens zes
weken voor de bijeenkomst door .
De titels van de gelezen boeken in 2017:
Bidden en vallen
Henk van Straten,
De cirkel
Dave Eggers,
Het smelt
Lize Spit,
De bekeerlinge
Stefan Hartmans,
De ordening
Kees van Beijnum,
De vlucht
Jésus Carrasco,
Het oude land
Dörte Hansen en
Het einde van de eenzaamheid
Benedict Wells.
In mei 2017 hebben we een zeer geslaagde excursie gemaakt naar
“ Het depot “ in Wageningen met aansluitend een bezoek aan de botanische
tuin daar, deels gefinancieerd door de subsidie van “De vrouwen van nu”.

Poëziekring
Contactpersoon: Catrien van der Steen
De poëziekring bestaat uit 6 personen.
De groep is in 2016/ 2017 acht keer samengekomen.
Datum
Gastvrouw
Dichter
November 2016
Joke Groot
Johanna Geels
December 2016
geen bijeenkomst
10 januari
Riana v. Roy
Joost Zwagerman
14 februari1
Han Both
Herman de Coninck
21 maart
Agnès Stolwijk
Stefan Hertmans
2 mei
Catrien v.d. Steen Vasalis
Juni, juli en augustus: zomerstop
12 september
Riana v.Roy
Diverse dichters
17 oktober
Han Both
Harmen Wind
14 november
Joke Groot
nog niet bekend
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In het kader van de gemeentelijke subsidie die VvN dit jaar te beurt viel, zijn
de dames van de poëziekring op 17 februari met hun echtgenoten (de laatste
ongesubsidieerd!) naar Theater De Lieve Vrouw gegaan om de poëziefilm
‘Paterson’ te zien. Hierbij het verslag:
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 en ‘s avonds weer terugbrengt.
De avonduren met zijn vrouw die telkens nieuwe decoraties in haar huis
aanbrengt, verlopen rustig. Soms ontstaan hilarische momenten, wanneer hij
zijn 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 cup cakes, 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 hebben er met volle teugen
van genoten.

Reiscommissie
Contactpersonen: Reneke Schoneveld en Heleen van Blotenburg
Woensdag 12 april 2017 was ons jaarlijkse voorjaarsuitje. Bestemming
Vledder en Westerbork in Drenthe, we gingen deze keer met busmaatschappij
Eemland.
Onze eerste stop rond 10.00 uur is in Vledder bij Hotel Brinkzicht waar we een
kop koffie drinken met een lekker gebakje. Aan de overkant van het hotel is
het Museum voor Valse Kunst. Daar krijgen we een leuke rondleiding en
konden we ook nog de prachtige glascollectie bewonderen. Er zijn valse
schilderijen van Geert Jan Jansen en van Han van Meegeren. De Nachtwacht en
de Mona Lisa hangen hier gewoon zonder beveiliging.
Terug naar Hotel Brinkzicht waar een koffietafel voor ons klaarstaat.
We genieten rustig van de uitgebreide lunch en gaan verder – via een mooie
route door Drenthe – naar het Museum van Papierknipkunst in Westerbork.
Hierna nog wat vrije tijd voor een wandelingetje door het dorp of om iets te
drinken. Dan de bus weer in voor de reis terug naar Hoevelaken.

Vrouwen van Nu
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Rummicub I
Contactpersoon: Gerrie Budding-de Ruig
We zijn met 8 vrouwen en we komen elke eerste donderdag van de maand bij iemand
thuis om te spelen. We betalen €0,01 perpunt van wat je in je handen overhebt in een
potje. Een keer per jaar gaan we van dat geld uit eten.

Rummicub II
Contactpersoon: Reneke Schoneveld
We komen met 4 vrouwen 1 keer per maand om de beurt bij elkaar.

Tuingroep Klaverblad
Contactpersoon: Marion Batstra
De groep bestaat uit 15 personen
Januari de jaarlijkse huiskamerbijeenkomst.
Februari door weersomstandigheden niet doorgegaan.
Maart naar tuin in Bosch en Duin
April expositie Janneke Brinkman
Mei de Kijktuinen in Nunspeet
Juni de historische moestuin Bartimeus in Doorn en kersenboomgaard In Wijk
bij Duurstede bezocht.
Juli de biologische pluktuin en siertuin in de Glind.
Augustus de prachtige levenstuinen van het Groot Honschoten in Teuge en de
verborgen tuinen van Bert Lohman in Voorst.
September i.v.m. storm niet doorgegaan.
Oktober naar Rhijnauwen vervolgens naar Schalkwijk de Pullenhof bezocht.
November bezoek kerstmarkt/winterfair.

Wandelgroep Stap voor Stap
Contactpersonen: Els Delen en Corin Duijser
De wandelgroep bestaat momenteel uit 21 leden. Bij toerbeurt bereiden twee
leden van de groep een wandeling voor. Jaarlijks is er een
huiskamerbijeenkomst waarbij de wandelingen voor het komende jaar gepland
worden. Ook worden er dan afspraken over de organisatie gemaakt.
In 2017 zijn er 11 wandelingen gelopen:
Gemiddeld aantal deelnemers 13 leden.
6 middagwandelingen van 6 / 8 km
• De Drie Heuveltjes landgoed Den Treek
• Rondje Hoevelaken
• Rondje Korte Duinen Soest
• Landgoed De Palz
• Landgoed bij kasteel Groeneveld Baarn
• Gedeelte Stoutenburgerpad
3 dagtochten tussen 10 / 14km
• Landgoed De Boom/Geerenstein
• Stoetwegenpad Bunnik
• Griezeveensepad
• 8 dames hebben de Provinciale Wandeldag in Dieren
gelopen van 14 km
• Op landgoed Beerschoten in De Bilt is er met een gids van
Utrechts Landschap met 18 dames een wandeling
gelopen.
Het gekregen subsidiegeld is hiervoor gebruikt.
1 dagwandeling is niet doorgegaan vanwege slechte weersomstandigheden.
Elk lid van onze vereniging die mee wil wandelen is van harte welkom.
Maandelijks kun je je hiervoor aanmelden bij een van de contactpersonen.
Data van de wandelingen worden elke maand gepubliceerd in de nieuwsbrief.
Vrouwen van Nu
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Ons jaarprogramma is ook te lezen op de website.

Ziekencommissie
Contactpersoon: Catho Keet-Eypen
Namens de vrouwen van Nu stuur ik kaarten naar de zieken en bij langdurige
ziekte krijgen zij als er behoefte aan is een bezoekje.
Graag zou ik vroegtijdig bericht willen ontvangen, want soms worden er
kaarten verstuurd als mensen al beter zijn wat natuurlijk heel fijn is, maar een
kaartje op zijn tijd is beter. Graag wens ik u allen een goede gezondheid.

Verenigingsavonden 2017
De maandelijkse verenigingavonden blijven een belangrijk onderdeel van onze activiteiten.
Er werden dit jaar 9 verenigingsavonden gehouden:
18 januari
Jaarvergadering+ Christiaan Mulder/APOPO
15 februari
Stichting Hulp Hond
15 maart
Karin Anema/schrijfster
19 april
Regina Ederveen/harpiste
17 mei
Heer van der Schee/Maria Callas
20 september
Heer Ruitenbeek/fotograaf
18 oktober
Heer Hendrikx/Rembrandt
15 november
Heer Schuyll/Zout
20 december
Heer van Lent/Klassieke muziek
Namens de Vrouwen van Nu maakte Lieke van der Vos voor alle sprekers/spreeksters
toepasselijke bedankkaarten, die zeer gewaardeerd werden. De kaarten liggen elke
verenigingsavond op de bestuurstafel, zodat ieder lid deze kaart kan bewonderen.

Inzamelen
Oude en defecte mobieltjes voor de Hersenstichting: de mobieltjes worden
gerecycled en de opbrengst hiervan gaat naar de Hersenstichting voor onderzoek en
voorlichting.
Kaarsstompjes: hier worden weer kaarsen van gemaakt die worden verkocht. De
opbrengst is voor de stichting Kitoko in Congo om straatkinderen te helpen.
Doppen: Voor de KNGF Geleidehonden

Tenslotte
De vele activiteiten van de Vrouwen van Nu werden mogelijk gemaakt door de inzet van
veel mensen. Van commissieleidsters tot contactvrouwen, van leden tot bestuursleden.
Onze vereniging kan alleen maar goed gedijen als er mensen zijn die door hun
betrokkenheid actief willen meedoen.
Contacten onderhouden is van het grootste belang. Het bestuur wil iedereen de
gelegenheid geven initiatieven daartoe te ontplooien en ideeën te realiseren.

Hoevelaken december 2017
Jeannette van Driel secretaris
Vrouwen van Nu
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