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Woensdag 16 mei 2018
20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’

De zaal is open
vanaf 19.30 uur.
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‘Vocaal Theater Ensemble Foon’
Uit Vorden komt theatergroep ‘Foon’ voor ons
optreden. Zij brengt gezongen toneel. Het
gezelschap bestaat uit enthousiaste leden die
zorgen voor veel luisterplezier.
‘Foondelpark’ speelt zich af op een mooie zondag in
april. Zo’n lentedag waarop niets is wat het lijkt.
Een dag waarop toevallige ontmoetingen
misschien niet zo toevallig zijn als ze lijken.
Want wie is die zwerver die zomaar plotseling
overal opduikt en mensen uitdaagt om eens iets
anders te doen? Om eens iets te doen wat ze al heel
lang hadden willen doen.
Waarom zou morgen net zo zijn als vandaag?
De verhalen van de mensen in het park verweven
zich met elkaar om tot een mooie ontknoping te
komen. Romantiek, melancholie, humor en een
draak die bevochten moet worden. Maar is het
eigenlijk wel een echte draak?
U kunt een vrolijke en energieke show verwachten!
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Culturele kring Vrouwencul op stap:
van Misdag naar Mesdag
Herken je dat? Een dagje uit! Goed voorbereid in dit
geval door Terry en dan verloopt de dag niet zoals
gepland! En dat gebeurt op de koudste dag in februari.
Met acht lady’s, Mis, één meldt zich af, dus zeven gaan
op weg naar Den Haag. Door bevroren bovenleidingen
vallen de eerste treinen uit, maar wij kunnen op tijd
vertrekken.
Natuurlijk maken we graag gebruik van het NSaanbod gratis reizen en 40%- kortingsmogelijkheden.
Mis, de toegang tot het opladen van de OV-kaart is
met kauwgum dichtgeplakt. Dan maar zwart reizen
naar Amersfoort. Daar aangekomen snellen we naar
de kaartjesautomaten om alsnog de treinpassen te
activeren. Mis, Marion krijgt het niet voor elkaar. Op
een holletje naar perron 6, waar enkele lady’s al
ongeduldig op ons wachten. En de treinbestuurder
ook! Mis, want waar is Cocky? Problemen met haar
kaart en dus vertrekt de trein zonder ons. We nemen
de volgende. In Den Haag, waar een gure wind het
ijzig koud maakt, vertrekt tram 15 vlak voor onze
neus. Gelukkig komt er binnen 8 minuten een
volgende, maar daar staat lijn 17op. Mis, achterop
staat 15! De bestuurder heeft de cijfers aan de
voorzijde verkeerd gewisseld! Maar daar is 15, snel
instappen, korte rit naar het Buitenhof, waar we
moeten uitstappen. Mis, twee lady’s stappen uit en de
andere vijf krijgen de deur niet op tijd open. Door
naar de volgende halte. Uitstappen en de tram
terugnemen naar het Buitenhof. Daar moeten Loes en
Jeannette staan om ons op te wachten.
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Mis, zij zijn na het vragen van de weg naar Panorama
Mesdag de verkeerde kant opgestuurd. We zoeken
beschutting tegen de schrale wind. Terry belt met de
gids om te melden dat we veel te laat zijn en wachten
op Loes en Jeannette. Compleet op naar Panorama
Mesdag, waar onze gids klaar staat. Met de
museumjaarkaart gratis toegankelijk. Mis, Marion
heeft een verlopen kaart en moet helaas entree
betalen. Balen!
De rondleiding langs de schilderijen van Mesdag en
het Panorama is geweldig. De gids wijst ons op details
waar we anders aan voorbij gegaan waren. Dan
mogen we door een geheime deur onder het
Panorama een kijkje nemen. Mis, Tineke spoorloos.
Gelukkig wordt zij door een suppoost bij de groep
teruggebracht. De wereld onder het Panorama is
verrassend. De manier van schoonmaken en
restaureren van
dit bijzondere
kunstwerk is een
eindeloos
geduldige en
precieze
bezigheid. Onze
gids vertelt op
boeiende wijze
hoe het een en
ander tot stand
komt.
Dan is het
hoognodig
lunchtijd tijd.
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Mis, behalve voor Marion. Zij voelt zich niet goed en
gaat naar huis.
We genieten bij Hortus van een welverdiend wijntje
en een heerlijke lunch.

Foto’s: Tineke Burger

Op naar museum Mesdag, een prachtig statig huis met
veel stijlvolle kamers, die alleen al de moeite waard
zijn. Veel werken van diverse beroemde kunstenaars
sieren de ruimtes. Het museum ligt pal naast het
Vredespaleis.
De terugreis, we blijven heel dicht bij elkaar, verloopt
voorspoedig. Dropjes en handcrème doen in de trein
de ronde. En na Gouda smullen we van een heerlijke
Leonidas-bonbon en dat is niet mis.
Van Misdag naar Mesdag was een Topdag!
Tineke Burger - Blommers
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Afsluiting bridgeseizoen van
‘Vrouwentroef’

Donderdag 6 april was alweer de laatste keer van de
middagbridge, in De Stuw met 6 tafels oftewel 24
vrouwen.
Vierentwintig keer spelen we in een seizoen, wat
altijd gezellig is. Meestal speelden we met 24
vrouwen, soms 20, geregeld aangevuld met reserves,
waarbij Gerrie het meeste heeft ingevallen en ook
Inge, Wietske en Henny.

Foto: Ruth Westra

Hartelijk dank voor het steeds compleet maken, zodat
we het hele seizoen niet een keer een stilzit-tafel
hadden.
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Ter afsluiting zijn we
met 21 vrouwen
gaan eten bij de
Italiaan, La Salita, van
tevoren hadden we
een lijst ingeleverd
met wat eenieder
wilde eten.
Het was heel lekker, de bediening goed en het liep
prima.

Als dank voor onze
inspanningen kregen
Noor, Annelies en ik
een mooie mand met
lekkers.
‘
Foto’s: Noor Bekius

Noor en ik gaan nog door als commissieleidster,
helaas stopt Annelies met haar aandeel in de
commissie om de scores, waar iedereen toch altijd
benieuwd naar is, uit te rekenen.
Cocky neemt het, gelukkig, van Annelies over. Een
geslaagde afsluiting van ons bridgeseizoen, zeker voor
herhaling vatbaar.
Ruth Westra-Vreedenburgh voor herhaling vatbaar.
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Verslag voorjaarsreis
naar Texel
Of ik een verslag wil schrijven voor onze Nieuwsbrief.
Natuurlijk: wat is leuker dan terug te kijken op het
voorjaarsreisje in april naar Texel? Dit jaarlijkse
uitstapje dreigde door het ontbreken van een
reiscommissie in het water te vallen. Maar dat lieten
twee bestuursleden van onze vereniging, Heleen en
Reneke, zich niet welgevallen. Zij toonden initiatief
met als resultaat: een dagje Texel. Bravo!
Foto’s; Ruth Westra

Vroeg op pad met een
volle bus reislustige
Vrouwen van Nu.
Onderweg de
traditionele koffiestop
met gebak in Akersloot.
Even een frisse neus
halen en dan weer de bus in op naar Den Helder.
Een fraaie alternatieve
route langs de NoordHollandse
bloembollenvelden, waar
door de voorjaarskoude
alleen de hyacinten en
narcissen hun uitbundige
kleuren toonden.
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De tulpenbollen wachtten nog op hogere
temperaturen. Informatie over opvallende objecten
en plaatsen bracht de chauffeur op deskundige wijze
onder onze aandacht.
Na marinestad Den Helder doorkruist te hebben op
naar de boot.
De allernieuwste grote
ferry bracht ons
binnen 20 minuten
naar Texel.

Foto: Tineke Burger

Daar stapte de Texelse gids in, een vrouw geboren en
getogen op dit eiland, waar zij op onderhoudende en
interessante wijze over vertelde. Texel, het grootste
Waddeneiland wel te verstaan, waar evenveel
schapen/lammeren als mensen wonen. Het toerisme
vormt de grootste bron van inkomsten, hetgeen blijkt
uit het ruime aanbod van recreatiemogelijkheden.
Veel aandacht wordt er besteed aan het ontwikkelen
en in stand houden van de natuur o.a. door
Natuurmonumenten. Ook de boeren van het eiland
dragen hun steentje bij.
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Het eiland is een lustoord voor vogelliefhebbers, die
met hun kijkers de diversiteit aan vogels spotten.
Fietsen, wandelen, watersport, er valt genoeg te
beleven. Daarnaast zijn er de ongerepte stranden, die
veel bezoekers trekken. De zeven dorpjes op het
eiland hebben elk hun eigen karakter en sfeer met
leuke winkeltjes en
aantrekkelijke boetiekjes.
De voortreffelijke lunch
lieten we ons goed smaken
en aansluitend vervolgden
we de reis over het nu nog
rustige Texel. In De Koog een
korte stop om de benen te
strekken en het toeristische
dorp te bekijken en tevens
inkopen te doen. Nou, niet
door iedereen, want uw
verslaggeefster bespeurde menige bekende op een
terrasje achter een glas wijn!
Nog een korte impressie van Texel en om vier uur
weer aan boord om de terugreis te aanvaarden.
Keurig op de geplande tijd arriveerden wij in ons
dorp.
Dank aan Heleen en Reneke, die ons een mooie en
interessante dag bezorgd hebben en die de
organisatie daarvan prima onder controle hadden.
Chapeau! Ik kijk nu al uit naar het schrijven van het
verslag van de voorjaarsreis 2019.
En wat TVTAS betekent? Tja, dat weet het VvNreisgezelschap! Volgend jaar ook maar meegaan!
Tineke Burger - Blommers
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Verslag verenigingsvond
van 18 april 2018
Ondanks het mooie weer kon Ruth 66 leden en onze
spreker Andy Arnts, met zijn moeder, welkom heten.
Ruth memoreerde aan het geslaagde reisje naar Texel
op 11 april jl. en gaf daarna het woord aan Andy.

Andy Arnts is onder andere
hoofdredacteur en redactielid van enkele
bladen en schrijver van de roman
‘Richter’(2004), schreef in 2010 zijn 1e
bundel over Frankrijk en in 2014
‘Parisiennes herken je aan hun benen’.

Via dia’s kregen we een beeld van hoe Montmartre,
dat toen nog Mont Matirum heette, er rond 272 uitzag.
In dat jaar werd
Saint-Denis
onthoofd, hij
pakte zijn hoofd
op en waste dat
in de bron, 1 km
verderop.
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Rond 1625 bestond de klantenkring van de cafés o.a.
uit zwervers, priesters.
Toen Napoleon in 1876 verslagen was in Rusland
kwamen er Russen en Kozakken naar Parijs en dus
ook naar Montmartre. De zoon van de molenaar van
Moulin de Bray begon met een kanon te schieten en
de molenaar werd met een bajonet om het leven
gebracht en gevierendeeld aan de wieken van zijn
molen bevestigd. Zijn vrouw haalde hem er af en
bracht hem ’s nachts naar de Cimetière du Calvaire.
De zoon overleefde het en maakte een dansvloer in de
molen, de moeder bakte galettes en daardoor kreeg
de molen de naam ‘Moulin de la Galette’. Er kwam
veel ruw, onbehouwen en onverzorgd publiek op af.
Foto’s: Marianne Korthorst

Maar ook Toulouse Lautrec.
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Het eerste echte Cabaret was “Le
Chat Noir”, in 1881 opgericht
door Rodolphe Salis. Het werd
bezocht door schrijvers,
schilders, schrijvers en musici en
werd een groot succes. Sali zei :
“God heeft de wereld geschapen
en ik heb Montmartre gemaakt”.
Andy projecteerde een chanson
van Jules Jouy op het doek en we zongen vrolijk mee.
Daarna was het pauze.
Na de pauze waren er
problemen met de
beamer. Dat betekende,
dat we ‘kleine’ plaatjes
op het scherm te zien
kregen. Andy moest
zijn tekst van papier
lezen, waardoor het al met al wat rommelig was.
Toen “Le Chat Noir” moest verhuizen werd er
’s nachts een fakkeloptocht gehouden. Salis had Yvette
Guilbert, die heel lelijk was, aangenomen en dat werd
een grote flop. Aristide Bruant presenteerde in 1910
‘Le lapin à Gille’, een schilderij dat door de staart van
een ezel was geschilderd. Lautrec was zeer populair
bij oudere dames. Hij had een wandelstok die gevuld
was met absinth en de kop van de stok was een
glaasje.
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In 1899 toen de
Wereldtentoonstelling
in Parijs was heeft
Charles Zidler het
Cabaret ‘Moulin Rouge’
geopend.

Ook dit werd weer een gelegenheid waar veel
artiesten, schilders, enz. kwamen en was een groot
succes.
Aan het eind van de avond kregen we gelukkig weer
‘groot beeld’ en toen Andy de avond afsloot met een
prachtig chanson, konden we daarbij nog een aantal
mooie plaatjes van Montmartre zien.

Ruth bedankte onze
spreker met een fles
wijn en wenste ons een
wel thuis toe.

Angelique van Essen - Moreu
Kaart: Anne-Lies v.d. Woerd
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KOFFIEOCHTENDEN
21 juni
19 juli
16 augustus 2018
Degenen die vorige zomers al hebben
deelgenomen aan de ontmoetingen bij
‘De Haen’ begrijpen waarom we ze dit jaar
weer organiseren, de informele
koffieochtenden waarop ieder lid kan
aanschuiven.
Vanaf 10.30 uur is er minstens één bestuurslid
aanwezig bij ‘De Haen’
Als het weer het toelaat, zitten we op het
terras en anders maken we het ons binnen
gezellig. U krijgt het eerste kopje koffie
aangeboden door het bestuur en daarna
betaalt u zelf uw consumpties, en u blijft zo
kort of zo lang als u wilt.
Laat u zien, en kom even bijpraten, al is het
maar een kwartiertje.
Graag tot ziens.
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‘Samen Fietsen’
Ook in de maanden mei, juni, juli en augustus
gaan wij door met fietsen.
lekker ontspannen door inspanning.
Wij starten elke dinsdagmorgen.
tijd: 09.30 uur
verzamelen voor
het Dorpshuis ‘De Stuw’

Kom weer lekker mee fietsen,
iedereen is welkom.
De route (ongeveer 30 km) wordt ‘ter plekke’
door iemand bedacht.
16

Activiteitenagenda

mei/ juni/juli/
augustus

Fietsen iedere dinsdagmorgen
verzamelen 9.30 uur
voor Dorpshuis ‘De Stuw’

16 mei

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

16 mei

Wandeldag in Twello
info: website VvN Gelderland

31 mei

Fietsrondje Barchem
Info: website VvN Gelderland

15 juni

Breien bij Angelique van Essen
Meerveldlaan 19 10.30 uur

21 juni

Koffieochtend ‘De Haen’
10.30 uur

19 juli

Koffieochtend ‘De Haen’
10.30 uur

16 augustus

Koffieochtend ‘De Haen’
10.30 uur

28 augustus

Stap voor Stap
Heidewandeling

4 september

Middagwandeling

Kopij voor de Nieuwsbrief van september graag mailen
vóór 27 augustus naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com
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Vrouwen van Nu-lied
Tijdens het Vrouwenweekevent op 2 maart
2018 bracht singer/songwriter
Anna Fernhout het nieuwe
Vrouwen van Nu lied ten gehore.
Vrouwen van Nu
Hoe kleur jij?
Als je alles kunt zijn,
En niet wordt geremd
Als je vrij bent
Jij maakt het verschil
Door jouw eigenheid
Doordat niemand is zoals jij
En elke stap op jouw pad
Moet je zelf zetten
Maar kijk om je heen
Je bent niet alleen
Refrein:
Nu is het tijd
Voor jou en mij
Om samen te staan
Om samen de weg te gaan
Want wij zijn Vrouwen van Nu
En de tijd is rijp
De tijd is.. Nu
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Toon maar je lef
Breng verandering aan
Want we leven niet om stil te staan
Maar we bewegen
Dus wat droom jij?
Voor platteland en stad
Voor de toekomst
Wat zegt jouw hart?
En op de schouders van jouw ouders
Neem jij hun kennis mee
Kijk om je heen je bent niet alleen
Refrein:
Nu is het tijd
Voor jou en mij
Om samen te staan
Om samen de weg te gaan
Want wij zijn Vrouwen van Nu
En de tijd is rijp
De tijd is.. Nu

Dit lied vindt u op de
voorpagina van de
landelijke website van
de VvN.
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Het Bestuur
wenst u
een mooie
zomer toe !
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