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‘De IJssel’
Woensdag 21 februari 20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Schrijfster Dannie ten Zweege studeerde
Nederlandse taal-en letterkunde en is dagelijks
bezig met schrijven en het verzorgen van lezingen
en cursussen.
Daarnaast begeleidt zij studenten, redigeert
scripties, geeft veel interviews en leest mensen
voor die om welke reden dan ook niet zelf kunnen
lezen.
Haar lezing voor ons gaat over de IJssel die al
tweeduizend jaar tussen Gelderland en Overijssel
stroomt en zeer belangrijk werd voor het ontstaan
van steden en dorpen aan haar oevers en het
vervoer van goederen.
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foto: Ruth Westra

Tafelversieringen voor de decemberavond.
Wat zag de zaal er gezellig uit tijdens de
decemberavond in De Stuw. De zaal was met
kerstbomen en andere versierselen sfeervol
aangekleed. En op alle tafels prijkten fraaie
bloemstukjes, sommige voorzien van verlichting.
Deze stukjes waren het resultaat van noeste arbeid
die de ochtend tevoren werd verricht door een
klein aantal enthousiaste leden van onze
vereniging ten huize van Greet Luth. Een overvloed
aan takken, besjes, groen, en kerstpullen lag klaar
en er werd hard gewerkt. Koffiepauze met door
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Greet zelfgebakken appeltaart was een welkome
korte onderbreking, maar de werklust was hoog en
vlug weer aan de slag. En de creatieve resultaten
mochten er wezen.
De positieve reactie van de aanwezigen later op de
avond in De Stuw, gaf voldoening voor de
inspanningen die waren verricht. En boven alles
was het een gezellige ontspannen ochtend waar
tijdens het werk ditjes en datjes onderling werden
uitgewisseld.
Greet, dank voor je initiatief en gastvrijheid.
Tineke Burger
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Verslag verenigingsavond
20 december 2017
Hoe mooi kan een verenigingsavond zijn? We
hebben het woensdagavond beleefd in een sfeervol
versierde zaal met mooie kerstmuziek op de
achtergrond, veel lichtjes, mooie kerststukjes op
alle tafels door zeven ijverige handen in de ochtend
gemaakt, maar vooral ook met het grote aantal
vrouwen die de zaal vulden, 93 maar liefst.

Na het welkom van Ruth kondigde ze met veel
plezier de heer Emile van Lent aan, onze beroemde
dorpsgenoot die als groot muziekkenner al veel
lezingen en voorstellingen heeft verzorgd in ons
dorp.
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Speciaal voor onze vereniging
heeft hij een kerst-programma
samengesteld waarin hij ons
wilde laten kennis maken met de
muziek en de bedoelingen van
Johan Sebastiaan Bach, hoe hij de
geboorte van Christus wilde
beschrijven door middel van
muziek en zang.
Voor de pauze liet Emile ons eerst o.a. beelden zien
van delen uit de Messiah van Händel die daarin het
hele verhaal vertelt van de geboorte tot de
kruisiging van Christus. Bach deed dat in zijn
Weihnachtsoratorium in zes delen, zes cantates;
voor eerste, tweede en derde kerstdag,
nieuwjaarsdag, dan een cantate voor de zondag na
nieuwjaar en één voor drie Koningen.
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Bach studeerde zijn cantates in met kleine koren
die hij zelf begeleidde op het orgel. Hij had slechts
zes tenoren, zes bassen, zes sopranen, één alt en
een klein orkest tot zijn beschikking maar de
mensen die kwamen luisteren in de kerken, waren
verrukt.
Meestal had men nog nooit zo mooi horen zingen
en al helemaal niet meerstemmig.
Emile liet ons de prachtige grote koren zien en
horen van de latere en huidige tijd, zoals het
jongenskoor van de dom van Leipzig en het koor
van St. Paul’s Cathedral in Londen.
Elk jaar wordt in vele kerken overal ter wereld het
Weihnachtsoratorium van Bach uitgevoerd dat dus
niet echt een oratorium is maar uit cantates
bestaat die vele malen worden herhaald, omdat, zo
zei Emile, men die door elkaar zingende stemmen
zo mooi vond.

Foto’s
Marianne
Korthorst
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Het is mij onmogelijk om in het kort weer te geven
wat Emile ons allemaal vertelde en liet zien van de
werken van Bach, ook al omdat ik zo geboeid was
dat ik helemaal vergat aantekeningen te maken.
Ieder die deze avond heeft bijgewoond zal met
even veel aandacht hebben geluisterd, gekeken en
genoten. Ook al was je misschien geen echte
liefhebber van Bach’s muziek, na deze prachtige
avond waarin we veel kregen uitgelegd dat tot
meer begrip voor zijn muziek zal leiden, zullen
velen met meer aandacht en inleving naar Bach’s
muziek gaan luisteren.
kaart: Lieke van der Vos

Emile heeft ons
verzekerd dat hij het
heel erg heeft
gewaardeerd dat wij
hem hebben uitgenodigd
om deze laatste
verenigingsavond in 2017 voor ons te verzorgen
en dat hij dat in de toekomst met plezier nog eens
wil doen.
Wij houden hem graag aan deze belofte!!
Henny van Hoek
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Nieuwjaarsontmoeting 2018
Misschien was het feit dat er geen sneeuw of echte
kou was en het slechts een paar druppeltjes
regende, de reden dat zoveel dames naar de
nieuwjaarsreceptie kwamen maar… als bestuur
denken we toch liever dat iedereen het heel
gezellig vindt om elkaar te ontmoeten op de
receptie in Rehoboth.

De beheerder Gert had weer stipt op tijd voor
koffie en thee gezorgd en de ‘keukenbrigade’ was
al in vol ‘bedrijf’ toen de eerste dames binnenkwamen.
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Iets later dan gebruikelijk begroette Ruth alle
aanwezigen en zei blij te zijn dat zovelen waren
gekomen om elkaar een goed en gezond 2018 te
wensen. (Misschien
dacht ze daarbij ook
stiekem aan de zeven
schalen met heerlijke
hapjes die geacht
werden wel op te
gaan…).
In haar praatje bedankte zij de dames die achter de
schermen zoveel hand- en spandiensten
verrichtten voor de vereniging en beloonde hen
met een bloemetje. Ook de dames uit de keuken
werden naar voren gehaald en ook zij kregen
bloemen voor hun inzet.
Daarna vertelde Ruth hoe het programma voor
2018 eruit zal zien, begeleid op het scherm met
afbeeldingen van de komende gasten,
geprojecteerd door Jeannette.
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Reneke kreeg de gelegenheid om te vertellen hoe
het jaarlijkse reisje in april eruit gaat zien dat zij en
Heleen hebben georganiseerd. Het klonk zó
aantrekkelijk dat, toen zij de intekenlijsten had
neergelegd, er in een mum van tijd 50 dames
hadden ingeschreven, daarmee zeker stellend dat
de reis door kan gaan. Een opsteker voor Heleen en
Reneke die zich hier zo voor hebben ingezet.
Terwijl Reneke het woord had, hadden de ijverige
dames in de keuken een kleine honderd glaasjes
Prosecco ingeschonken waarna we een
gezamenlijk dronk uitbrachten op het nieuwe jaar
en de vereniging.
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Daarna kwamen ze met de heerlijk uitziende
schalen met hapjes rond, ook dit jaar weer
gemaakt door de OBER van de Hogebrinkerweg.
Het werd een perfect verlopen en gezellige middag.
Het bestuur hoopt allen weer te kunnen begroeten
op de komende jaarvergadering op 17 januari.
Henny Van Hoek

foto’s : Jeannette van Driel
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Van de voorzitter:
Januari 2019 is de
bestuursperiode van onze
penningmeester Alet Ribot
afgelopen. Het bestuur is
daarom op zoek naar een
opvolgster.
Alet zal haar opvolgster
natuurlijk goed inwerken
(en ook daarna is ze bereid
om te helpen, mocht er een
probleem zijn).
Het nieuwe bestuurslid moet een e-mailadres hebben en
om kunnen gaan met de computer.
Het bestuur bestaat nu uit zes leden. Wij zijn een prettig en
goed samenwerkend team, de taken zijn onderling mooi
verdeeld.
Veel werk voor het penningmeesterschap kan vanuit huis
gebeuren en in 2019 gaat er ook het een en ander
veranderen in de taak van de penningmeester, daar dan
voor Gelderland de centrale inning op de planning staat.
Het zou prettig zijn als degene die interesse heeft, vanaf a.s.
september mee gaat lopen.
Als iemand meer wil weten over de inhoud, kan er een
afspraak met Alet gemaakt worden.
Van harte hopen wij, dat er een lid is, dat bereid is deze taak
op zich te nemen en zich wil aansluiten bij ons leuke
bestuur.
Ruth Westra-Vreedenburgh,
voorzitter Vrouwen van Nu, afdeling Hoevelaken
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Ongeveer een week na een verenigingsavond
ontving de spreker of spreekster een kaart
namens onze afdeling.

Deze kaarten werden gemaakt door
Lieke van der Vos .
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En iedere kaart beeldt het onderwerp van de
betreffende verenigingsavond uit.

Dank, Lieke ,voor alle moois dat je
met ons deelde de afgelopen jaren !
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Verslag jaarvergadering,
17 januari 2018
Om even na achten kon Ruth, voor een volle
zaal, de vergadering openen.
Ze kon gelijk gebruik maken van de nieuwe
geluidsapparatuur. Dat was goed te merken: er was geen
gekraak en geen uitval meer. Een echte vooruitgang. Thera
was in verband met vakantie afwezig. Er waren geen
opmerkingen over de notulen, dus kon het woord aan
Jeannette worden geven.
Jeannette vermeldde dat we in ledenaantal
achteruitgegaan zijn, dit komt o.a. door
overlijden van enkele leden en ouderdom,
maar ook kon ze melden dat we weer een
paar nieuwe leden erbij hebben gekregen. Verder bedankte
ze de commissieleidsters voor hun geleverde verslagen.
Ook bracht ze het commissie-uitje ter sprake. Het
commissie-uitje is een ‘bedankje’ van het bestuur voor het
werk dat de commissieleidsters voor de vereniging doen.
Het is voor het bestuur dan ook wel eens teleurstellend, dat
er zo laat of helemaal niet gereageerd wordt op de
uitnodiging.
Hierna was het woord aan Alet.
Na het doornemen van de jaarrekening van
2017 en de begroting van 2018 kwamen er een
paar vragen uit de zaal. De meningen over het
tientje’ van vorig jaar waren verdeeld.
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Ook voor het bestuur was dit vorig jaar een puzzel en dit
leek toen een goed idee, dat we overigens dit jaar niet
zullen herhalen.
Wel blijft het gratis kopje koffie op de koffie-ochtenden.
Verder werden er suggesties voor duurdere avonden
gegeven. Zo werd “Nel Kars” gememoreerd. Het bestuur
heeft voor het komende jaar een voorstelling van ‘Foon’
gereserveerd (zie het blauwe boekje) en verder wordt er
(ook een vraag uit de zaal) nog over een gezamenlijke
maaltijd nagedacht.
De kascommissie verleende decharge aan de
penningmeester. Als nieuw lid van de kascommissie werd
Tonny Hilhorst benoemd.
Tijdens de vragen uit de zaal bedacht Ruth dat we nu door
een goede geluidsinstallatie met de microfoon naar de
vragenstelster konden lopen om haar vragen beter
hoorbaar voor iedereen te maken.
Dat verliep nog wat rommelig, maar dat zal in de toekomst
vast wel soepeler gaan.
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Toen was het tijd om afscheid te nemen van de volgende
commissieleden :
1. Meta Kreikamp van de ‘Cultuurhoppers’, dit omdat deze
groep helaas is opgeheven.
2. Annelies Eilander van ‘Caleidoscoop’
Voor haar is nog geen nieuwe leidster gevonden.
3. Greetje Rond (afwezig) van ‘Filmkring’, zij wordt
vervangen door Greet Wortel.
4. Riana van Roy (afwezig) van ‘De Cultuursnuivers’, zij is
opgevolgd door Margot v.d. Hurk.
5. Lieke van der Vos. Lieke heeft 18 jaar kaarten voor de
sprekers/sters verzorgd. Dit waren altijd heel bijzondere
kaarten, die door de ontvangers erg op prijs werden
gesteld. Leuk detail: Liekes eerste en laatste kaart waren
voor iemand uit Hoevelaken.
Hierna was het tijd voor Ruth om
aandacht aan het vertrek
van Henny te geven. Henny was
zes jaar een goed en graag gezien
bestuurslid. Voor haar had Thera
een mooi lied geschreven. Dat
tekst daarvan (met op de
achtergrond een foto van Henny,
verzorgd door Heleen), werd op
de beamer geprojecteerd, zodat
de zaal het refrein kon
meezingen. Dat werd door Henny zeer gewaardeerd, zoals
ze in haar bedankwoord liet blijken.
Daarna was het een drukke en gezellige PAUZE.
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Na de pauze werd het podium gevuld met leden van ‘Het
Smartlappenkoor’. Alleen al om te zien was dat een feest.
De 50 koorleden en de vier muzikanten waren feestelijk
gekleed, met veel hoedjes, sieraden en wat dies meer zij.
Ze brachten o.a. liedjes van Hazes, De Nijs en
Volendammers. Aan het eind lieten ze een medley van
Amsterdamse liedjes horen, die door de zaal met veel
enthousiasme werden mee gezongen. Daarna volgde nog
een toegift, die ook werd meegezongen. Een mooie
afsluiter.
Hierna bedankte Ruth het
koor en alle aanwezigen voor
hun komst en stroomde de
zaal, onder vrolijk gepraat,
langzaam leeg.
Einde van een mooie avond.
Angelique van Essen
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Graag nodigen wij jullie uit om op
woensdag 7 maart naar een
workshop te komen onder leiding
van Josée van der Staak.

We hebben in april 2016 met haar kennis gemaakt en
genoten van haar muziek en zang. Daar vertelde ze toen ook
over haar andere passie:
namelijk tekentaal.
Ze heeft daar een boek over geschreven: ’Ontdek de kracht
van tekentaal’. Door op die manier creatief bezig te zijn
word je je al tekenend/schilderend bewust van wat je
bezighoudt.
Tijdens deze workshop gaan we zelf een tekening maken.
Dit doen we in de Hobbit (14.00 – 16.00 uur)
Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven geldt
een groep van 20/22 personen als maximum.
Dus aarzel niet met opgeven als u interesse heeft.
Josee heeft ons aangeboden dat ze eventueel ook
's morgens wil komen mocht er veel belangstelling zijn. We
gaan dus in eerste instantie uit van de woensdagmiddag en
de morgen (10-12 uur) is een alternatief (mits daar ook
voldoende belangstelling voor is).
Opgeven kan bij Thera Mulder: theramulder50@gmail.com
of op de komende verenigingsavonden.
(Uiterlijk tot 23 februari 2018)
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Foto: Inez Timmer: Peter Schutte

Internationale Vrouwendag
dinsdag 6 maart 2018
Coco Chanel, solo musical door Inez Timmer
Op dinsdagavond 6 maart vieren we voor de
10de keer in Hoevelaken de Internationale
Vrouwendag.
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Alle vrouwen van onze afdeling zijn uitgenodigd om deze
feestelijke en informatieve avond, van 19.00 uur tot 22.00
uur, te komen bijwonen. En wil je vriendinnen of
familieleden meenemen: van harte welkom!
De bekende actrice Inez Timmer, zij was al eerder bij ons te
gast, zal ons leiden door het leven en werk van de
legendarische Coco Chanel. Met verbazingwekkende
onthullingen over de duistere zijde van deze geniale vrouw,
die alles wist te overwinnen, zal Inez Timmer haar gestalte
geven. Zij was een spraakmakende ontwerpster van
damesmode en de oprichter van het merk Chanel. Zij
zorgde ervoor dat het korset werd verwisseld voor
sportieve casual dameskleding. En op haar naam staat het
succesvolle parfum Numéro5, dat nog steeds op de markt
een veelgevraagd product is.
Programma:
19.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en traktatie
Gelegenheid om stands te bezoeken
19.30 uur: Welkom door Han Both van de
werkgroep IVD
Opening door mevrouw Friederike Weisner,
Directeur Filmtheater
‘De Lieve Vrouw’ Amersfoort
19.45 uur: Solo musical Mademoiselle Chanel door
actrice Inez Timmer
20.45 uur: Pauze met hapjes
drankjes voor eigenrekening
21.15 uur: Vervolg programma
22.00 uur: Tijd om na te praten en stands te bezoeken
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Verkoop van kleding en accessoires door Sari Fairtrade
Fashion
Informatie over Vrouwen van Nu, Amnesty, Hulpdienst
Hoevelaken
De entreeprijs bedraagt €8,--, te voldoen bij binnenkomst
in ‘De Stuw’.
Een mooie en interessante avond die een bezoekje waard is.
En vind je het leuk om een beetje op Coco Chanel te lijken?
Kom dan gekleed naar deze avond in haar stijl.
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Wandelen met de Vrouwen

Sinds jaar en dag wandelt de groep Stap voor Stap op
dinsdag. Gedurende de wintermaanden is dat eens per
maand, in het voor/najaar twee keer per maand (1 keer een
dagwandeling en 1 keer een middagwandeling). Zo met
elkaar bewegen (en praten) in de buitenlucht is heerlijk
ontspannend en gezond. Dat ritme op die dinsdagen is er
inmiddels ingesleten bij de groep.
Misschien zijn er onder u, die ook willen wandelen met
mede-Vrouwen, maar voor wie die dinsdag niet schikt
omdat er dan andere afspraken staan. Het alternatief zou
kunnen zijn: een wandelgroep op donderdag. Als daar
interesse voor is, kunt u dat via een mailtje aan
theramulder50@gmail.com laten weten.
Dan ga ik als coördinator wandelgroep(en) kijken hoe we
dat kunnen organiseren.
Ik hoor graag van u,
Thera Mulder
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Leeskring
Binnen onze vereniging hebben we zes leeskringen
draaien, waarvan sommige meer een
vriendinnenclub dan een leeskring geworden zijn.
Ook de andere leeskringen hebben het gevoel dat
ze prima draaien in de huidige samenstelling. Dat
maakt het wat lastig voor nieuwe leden die deel
zouden willen nemen aan een leeskring.
Daarom zou ik willen inventariseren of er mogelijk
andere verenigingsleden zijn, die geïnteresseerd
zijn om met enkele nieuwe leden een leeskring te
starten. Misschien lijkt het u wat, om samen met
andere vrouwen wat dieper een boek te ontleden.
Dan kunt u dit mij laten weten via een berichtje
aan theramulder50@gmail.com.
Als deelnemer aan een leeskring, kan ik mijn
ervaringen met u delen.
Thera Mulder
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Texel
Voorjaarsuitje woensdag 11 april 2018
Als u met ons dit dagje naar de Wadden en in het bijzonder
naar het bekendste Waddeneiland Texel meemaakt,
belandt u op een eiland met een geheel eigen sfeer. Typisch
voor het landschap zijn de tuunwallen,
de karakteristieke stolpboerderijen, de schapen en de vele
vogels.
Een uitgebreide rondtoer over het eiland voert u langs alle
bekende plaatsen, zoals Oudeschild (havenplaats), De Koog
en Den Burg.
Op deze rondtoer worden we vergezeld door een bewoner
van het eiland.
Over het eiland is heel wat te verhalen en deze
wetenswaardigheden
zal zij u zeker niet onthouden.
Als u aan boord even de benen strekt,
waant u zich op een zeereus die het wijde sop kiest.
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7.45 uur: vertrek van achter Dorpshuis
9.30 uur: Hotel Akersloot voor koffie
met gesorteerd gebak
11.30 uur: Teso Bootdienst, Den Helder

‘De Stuw’

11.50 uur: bij mevrouw G. Zegers - Zijm in Oudeschild,
rondrit Texel met gids
12.30 uur: bij Restaurant de Pelikaan in De Koog
Koffietafel met kroket, 2x koffie of thee,
verschillende broodsoorten,
vleeswaren, kaas, zoet.
Na de lunch vervolg rondrit met de gids.
Vrije tijd in De Koog
16.00 uur: terug naar de boot
Ca. 18.30 uur terug bij ‘De Stuw’

Opgeven vóór 10 maart bij Reneke 06-330 321 40 of
mailen naar renekeschoneveld@hotmail.com.
Er zijn op dit moment 61 aanmeldingen. Dit betekent
dat u, als u zich nu aanmeldt, op de reservelijst
geplaatst wordt.
Betalen vóór 10 maart 2018 op Rekeningnummer van de
Vrouwen van Nu NL31RABO 0302 2429 61
Kosten: € 48,50 p.p.
onder vermelding van: reisje 11 april 2018 en uw naam
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Regelmatig leveren vrouwen kaarsresten in voor een
school in Congo, stichting Kitoko. Gelukkig kan deze school
zich nu financieel redden en is geen hulp meer nodig.
De resterende gelden zijn overgegaan naar de stichting
Mikondo.
Mikondo, een achterstandswijk in Kinshasa, Congo richtte
in 2001 de school en bibliotheek ‘La Tulipe’ op. Voor
kleuters, en kinderen van de basisschoolleeftijd. En er
worden zelfs leerlingen opgeleid voor het vwo.
Uw kaarsresten zijn nog steeds welkom. Een groep mensen
uit Amersfoort maakt van de resten nieuwe kaarsen en
verkoopt die voor de stichting Mikondo.
Stichting Vrienden van Mikondo, Deventer
De stichting is door de ANBI erkend.
Zie: www.Mikondo.nl
Reneke Schoneveld
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Kaart: Lieke van der Vos

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
eraan besteedt. Elke 2 maanden komen we bij
elkaar.
Mocht u nog ergens op zolder of in de schuur een
zak met materiaal hebben staan dan willen wij dat
graag van u hebben. Ook met kleine restjes kunnen
we nog wel goed iets breien.
Graag acryl en geen katoen of wol.
Heeft u zin om bij de Breigroep te komen?
U kunt ook alleen thuis breien en niet naar de
bijeenkomsten komen.
Contactpersoon: Reneke Schoneveld
renekeschoneveld@hotmail.com
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Wijze: Donna, Donna van Joan Baez - Auteur: Thera Mulder
Lied gezongen bij het afscheid van Henny als bestuurslid
Henny, Henny, Henny, Henny, van besturen ben je vrij
Henny, Henny, Henny, Henny zes jaar gingen snel voorbij
Jarenlang was jij aan 't zoeken
wat te doen, wat spreekt ze aan
onze Vrouwen om te komen
woensdagavond naar de Haen
Heel veel bellen, mailen, surfen op het net
telkens weer de deal aangaan, passend in het budget
Met jouw Rob ga je kamperen
lekker weg en in de Fendt
Stukken beter dan creperen
zoals vroeger in een tent
Samen fietsen, kijken, lopen over 't strand
en steeds de verwondering van 't mooie Nederland
Henny houdt ook erg van kaarten
en het bridge is favoriet
niet alleen maar met de Vrouwen
uitgebreid is haar gebied
op weekend in Putten, Brielle of Schiedam
samen gaan ze dan op pad, met fiets en caravan
Bloemen, planten, struiken bomen
Henny houdt van de natuur
zij weet stukjes zo te schikken
mooi en kunstig, ogend puur
Zaaien, snoeien, schikken,’t huis, naast het tuinpad
voor ons ook steeds in de zaal, het oog wil ook wel wat
Aan het einde van ons liedje
dank je wel voor wat je deed
als bestuur gaan wij je missen
wie je was, dat je dat weet
Nu geen mails, geen brieven geen vergadering
keus voor hobby's op jouw pad, een nieuwe uitdaging
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Activiteitenagenda
6 februari

21 februari

Stap voor Stap
Middagwandeling
Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur
Dannie ten Zweege

6 maart

Stap voor Stap
Middagwandeling

6 maart

Internationale Vrouwendagviering in
Dorpshuis ‘De Stuw’ 19.00 uur

7 maart

16 maart

21 maart

Workshop ‘Tekentaal’
in ‘De Hobbit’
14.00 uur
Breien bij Anneke de Knegt
Van Zuylenlaan 10 14.00 uur
Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur
Leendert de Boer

Kopij voor de Nieuwsbrief van maart graag mailen
vóór 24 februari naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com
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Elke hand werkt genezend,
Als hij maar met liefde
uitgestoken wordt.

Henny van Hoek
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