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De wereld is in onrust & verwarring. Oorlog die voor en op ons allen een impact heeft.
Bevreemdend hoe in een paar dagen er voor zovelen het leven verwoest is.
En wat kunnen we ‘doen’? Hoe pakken wij als Soroptimisten dit op & hoe pak jij JOUW
rol? In deze Nieuwsbrief verdere links naar verschillende Sor Initiatieven, links voor
donaties als club, maar ook privé. Wat kan JIJ doen? Een mooi voorbeeld is deze: Er is
een groep ZZP-ers die op maandag 7 maart hun dagomzet stortte op Giro 555 bv. Hun
opdrachtgevers verdubbelden vervolgens dat bedrag etc.
Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. En wat er nu in de wereld gebeurt,
brengt alles in een ander perspectief. Onrust in de Club rondom onze Balans, valt weg
bij de huidige situatie waar zovele in Oekraïne zich nu in bevinden. Trees4Life ons 100-
jarig project, lijkt wat op de achtergrond te raken. Terwijl dat ook een belangrijk project
is waar we aan bijdragen. Aanstaande vergadering geven we uiteraard aandacht aan
Oekraïne, en we gaan vervolgens door met een boeiende lezing met het thema
‘Duurzaamheid & Vrouwen' (Trees4Life).
We gaan onze Club bijeenkomsten weer inspirerender & saamhoriger maken. Niet
meer vergaderen alleen, maar terug naar ons Besluitstuk 2016-2017.
Tot op 21 Maart aanstaande in het Pinetum.
Namens het voltallig Bestuur van Soroptimistclub Hilversum e.o.,

Yolande&Marian

BESTE SORORES,

Namens het Bestuur Yolande & Marian



Op 8 maart brachten Yolande &
Conny 12 verwenpakketjes met onze
handgeschreven ‘hart-onder-de-riem'
boodschappen naar de Vluchtheuvel.
Per pakket o.a. 2 Filmtheater bonnen
en meer. Ook hebben we een
pakketje gebracht naar saliha &
Mahlia

Deze attentie om deze vrouwen even
extra aandacht te geven, kwam
geheel onverwacht. Lees hieronder
de reactie van de Vluchtheuvel.

INTERNATIONALE

VROUWENDAG 8 MAART

“Lieve LIEVE Conny en andere lieve

dames,

Wat hebben jullie de kwetsbare

vrouwen van de Vluchtheuvel en

Orchidee ontzettend in het zonnetje

gezet. Allemaal waren ze verrast en een

grote glimlach op het gezicht!

Hartelijk dank, wat is dit een mooi

gebaar. Met vriendelijke groeten,

S.v.D., Coördinerend begeleider MO de

Vluchtheuvel, Kwintes Gooi &

Vechtstreek”

DE VLUCHTHEUVEL



Soroptimisten Nederland Support
Er is al ruim € 52.000,- opgehaald via onze Unie (peildatum 11-3-'22).
Veel informatie & updates op de Uniesite (ook om direct te doneren:
https://www.soroptimist.nl/news-national/oorlog-is-niet-

genderneutraal/

OEKRAINE 2022

Project Matching

Via verschillende initiatieven van de omringende landen Moldavië,
Polen, Tsjechië en andere landen zijn er via deze site projecten
gestart. Voornamelijk in de hulp van de vluchtelingen die in grote
getalen deze landen binnenstromen. Onze Sorores ter plekke staan
in stelling om ze zoveel mogelijk te steunen.
https://soroptimist-

projects.org/portfolio_category/violenceagainstwomen/

Club Hilversum Support

We gaan in gesprek met onder andere Vluchtelingenwerk Nederland
(VWN) & de andere lokale serviceclubs hoe we gericht kunnen helpen. De
Hilversummers.nl gaan hier ook een rol in spelen.
We houden jullie op de hoogte zodra er hand- en spandiensten verricht
kunnen worden voor vluchtelingen uit Oekraïne naar onze regio.
Doneren via onze Soroptimist NL Unie of aan het Disaster Fund, of
rechtstreeks aan Giro555, is nu het meest gevraagd. Hulporganisaties ter
plekke zoals o.a. het Rode Kruis regelen ter plekke zoveel als mogelijk.
Voor doneren via onze eigen Unie site: https://www.soroptimist.nl

Over een lokaal initiatief dat gestart wordt door de Gemeente &

Hilversummers.nl berichten we jullie zodra dat kan!

SIE Information (English)

We have the Disaster Relief Fund & the Project Matching Tool - two
alternatives to support Soroptimist projects. Here is an updated version of the
tutorial for the Project Matching Tool, now related to the war zone initiative.
https://soroptimist-projects.org/explore-projects/ or support the Fund:
https://www.soroptimisteurope.org/donate/disaster-recovery-fund/



SALIHA & MAHLIA NOOHRI

Een korte update over deze twee gevluchte
vrouwen; het gaat niet heel goed met hen. Ze zijn
naar de tandarts geweest, hebben weer goed zicht
(bril voor Mahlia). Er is sprake van een stroeve &
onduidelijke samenwerking met Vluchtingenwerk
Nederland. Marjo, Nienke en anderen hadden er
bijna een dagtaak aan, naast hun andere drukke
werkzaamheden. S & M zijn hier qua wonen
ingericht, maar hebben veel heimwee. Als
Serviceclub bieden we helpende handen, ogen &
oren om hen zo goed mogelijk bij te staan. Het feit
dat ze erg slecht Engels spreken, maakt dat niet
makkelijker. Ook zijn deze twee jonge vrouwen nog
niet 'zelfredzaam'; ze zijn a-typisch van een
gemiddelde vluchteling, als die al bestaat. Door alle
zaken waar wij als Soroptimisten, maar ook andere
Serviceclubs in de samenwerking tegenaan lopen,
en zeker nu ook alle vluchtelingen uit Oekraïne
eraan komen is het zaak dat er binnenkort met
VWN, Rotary + andere Serviceclubs & ons gezorgd
wordt voor goede structurele oplossingen. Overleg
vindt zeer binnenkort plaats.

KLEINE NODEN - GROTE BEHOEFTEN

Storting Club Hilversum aan Oekraïne (via de NL Unie) € 500,-
Storting tbv lokale opvang Oekrainse Vluchtelingen Hsum € 500,-
Project van Erna: Betrokken bij het schrijven van Engelstalig

Deze maand gaan we stemmen op 21 maart over de volgende stortingen die
we kunnen doen uit de kleine Nodenpot:

boek voor vroedvrouwen ‘Midwifery & Sexuality € 100,-



WINTERVERGADERING DEEL 2

Op zaterdag 9 april aanstaande, live & online, vindt het tweede deel
van de Wintervergadering plaats in Utrecht, Sophiastraat, een zeer
goede bereikbare (gratis te parkeren) locatie. Er is een interactief
programma (in het Nederlands) met 3 spreeksters uit het binnen- en
buitenland en we gaan ook met élkaar aan de slag. Inschrijven en
info via de Unie website, deze week nog de Early Bird korting: €10,00.
Het UnieBestuur vindt het ontzettend fijn om elkaar, zeker in deze
tijd, weer te ontmoeten.

Voor programma & aanmelden zie:
https://www.soroptimist.nl/activities-local/wintervergadering-

2e-deel/



COMMISSION FOR THE STATUS OF WOMEN

SIE- Commission of the Status of Women (CWS)

Dit jaar is de CSW nog volledig digitaal, open voor alle leden, unieke mogelijkheid
om te volgen. Elke dag lezingen onliune, met prachtige thema's als duurzaamheid,
vrouwenrechten etc. De moeite waard als je tijd en zin hebt uiteraard.

Als je dat leuk vind, dan kan je bij deze App groep info via SIE ontvangen.
Link SIE met updates:
https://www.soroptimisteurope.org/csw66-is-open-for-all-soroptimists/

Extra informatie via UN Women:
https://www.unwomen.org/en/csw

Whatsapp groep:
https://chat.whatsapp.com/JFcxR7G7fku7wuCGuxDlQ



Programma Commissie

Leden: Erna, Carolien, Margreet
Linking Pin:Yolande

COMMISSIE-UPDATES MAART

Fundraise Commissie - Leden

Leden: Brigit, Marga van T, Martigue, Anita, Annemieke
Linking Pin: Conny

Elke Commissie levert 2 weken voorafgaand aan Clubbijeenkomsten haar

updates aan. Deze worden intergraal overgenomen in de maandelijkse

Nieuwsbrief van Club Hilversum .

Kies Commissie

Leden: Marjo, Nienke
Linking Pin: Hanke

Friendship Link Commissie  

Leden: Henny, Liesbeth, Agnes
Linking Pin: Marieke

Orange the World Commissie  

Leden: Hanke, Hannah, Marian, Yolande, Nienke
Linking Pin: Hanke & Marian

Lief & Leed Commissie

Leden: Annemieke, Willemien, Charlotte, Annette, Ien,
Helma
Linking Pin: Yolande

Overige Commissies

PPI (Lydia), Mary Muntendam (Marjo), Kas (Nicolette),
Lodge (Nienke & Yolande) Project Commissie (Liesbeth,
Ans, Marie-Lou), Lodge (Nienke, Marian, Hanke), Lustrum

(Anita, Hannie, Hanke, Brigit, Marian)

PR Commissie

Leden: Valery, Hannie, Aleida, Erna
Linking Pin: Yolande



PROGRAMMA COMMISSIE

Als programmacommissie popelden we om aan de bak te mogen.
Het leek ons bijvoorbeeld leuk over bijzondere ontmoetingen tussen jong en oud
vertellen.

Zoals deze:

Tijdens alle gedoe rond the Voice, hadden we een kleindochter(18) te logeren:
Eerste jaar student die snakte naar het ECHTE studentenleven.
We kregen het over daten, en ik vertelde haar over mijn eerste zoen.
Ze slaakte een zucht en zei dromerig boven haar bord spaghetti:
‘Dat is pas romantisch!!’
Begon verder te eten en zei:
‘Als mijn vriendinnen of ik een afspraakje hebben, krijgen we een dickpic opgestuurd.
Op mijn geschokte vraag of dat vaak gebeurde, zei ze droog:
‘Ja hoor, dat heeft iedereen al eens mee gemaakt.’
Even was het stil.
“Eigenlijk wel sukkels want een rooie roos zou wél effect hebben.”

Maar nu eerst op onze bijeenkomst de lezing over duurzaamheid & vrouwen!
Tot de 21-ste!

Meer weten over Trees4Life, klik dan hier!



FUNDRAISE COMMISSIE

Film in het Filmtheater

12 juni (10.30 of 11.00 uur)

Hier hopen wij tussen de € 1.000 - € 1.200 mee op te halen voor ons
bomenproject.
De datum kan nu al in de club en bij vrienden en kennissen kenbaar
gemaakt worden zodat we wel een goede kaartverkoop krijgen.

Met het idee en plan voor verkoop van chocolade gaan wij even niet
verder.
Niet de goede tijd om op dit moment chocolade voor een bomenproject
te gaan verkopen, terwijl we nu te maken hebben met een oorlog in de
Oekraïne die veel meer geld en aandacht nodig heef van ons en ook de
wereld om ons heen.
Wij weten niets van een commitment voor een aantal jaren of voor een
bepaald minimum bedrag voor het ‘Bomen” project.
Dus zullen we door de omstandigheden het bij die
bijdrage voorlopig moeten laten.
In Oktober kunnen we dan met de club voor hetzelfde
of een nieuw project moeten kiezen en stemmen.

Het fundraisen voor dit project is heel lastig gebleken
door Corona en nu ook deze oorlog.



KIES COMMISSIE

Kennismakings bijeenkomst - Open huis 18 maart Pinetum

Een 8-tal werkende vrouwen hebben zich spontaan aangemeld en
aangegeven dat zij interesse hebben in het Soroptimisme en mogelijk
ook in aansluiting bij onze Soroptimistclub.
Zij kwamen via diverse kanalen binnen. Via onze eigen website, via de
website van de Unie, maar ook omdat zij ons spraken en interesse
toonden bij onze de acties van Orange the World.
Wij hebben alle vrouwen uitgenodigd te komen naar een voorlichtings-
kennismakingsavond op 18 maart 2022. Bij deze kennismaking zijn de
leden van de kieskommissie en 2 bestuursleden aanwezig.
Uiteindelijk komen er 5 dames naar deze bijeenkomst.

Van de 8 genodigden hebben 2 laten weten geen interesse meer te
hebben en 1 vrouw kan die avond niet, maar wil graag een andere keer
komen. En die andere keer dat gaan we regelen in augustus/september
dit jaar. Dan organiseren we weer een avond met genodigden. We zijn
nu druk met zoeken naar vrouwen in de regio (via Linked-In) in de eerder
aan jullie genoemde beroepen.

We hebben van enkele van jullie namen en mailadres doorgekregen van
potentiële kandidaten, maar jullie hulp blijft nog steeds hard nodig.
Blijft de nadrukkelijk vraag aan alle clubleden om zich heen te kijken en
werkende vrouwen te spotten en te doen interesseren in het
Soroptimisme en een lidmaatschap van onze club.



SI ANCONA

Viering Lustrum (50 jaar), 23,24,25 september 2022.
De vraag vanuit Ancona is of en hoeveel leden belangstelling hebben
hun verjaardag mee te vieren.Wie van plan is te gaan, graag opgeven bij Henny Knap-Go.

SI STRATFORD UPON AVON

Stratford Club are supporting Si Krakow via SI Thames Valley by sending money to an
address provided by your SI Europe immediate Past president Anna WSZELACZYŃSKA.
Part of the message from Anna to SI Thames Valley:
Yes, indeed we, as the Krakow club are helping Ukrainians. We've decided to concentrate on
help in Poland, We had a club meeting last night and decided to do two things: 1. To
subsidise children from an orphanage from Lviv, who were brought to Krakow and are in
need of accommodation and everything else and 2. to assist the reception centre at the bus
station of Krakow with food.
Thank you and all your club sisters Anna WSZELACZYŃSKA

SI WELLINGTON

De Nieuwsbrief van Club Wellington Maart 2022 is als document apart per mail
doorgestuurd naar de leden van SI Club Hilversum e.o.
In de toekomst zal dit regel zijn.

SI BRAY,toekomstige Friendshiplink.
Zoommeeting 14.03.2022: De kennismaking met club Bray werd gisteravond weer wat
uitgebreid. Via een zoom-meeting gaf Ann O’Riordan een lezing over ‘ burning the house’ .
Rond 1922 zijn veel pachters ontevreden geworden vanwege de armoede en de onwil van de
Engels-Ierse landlords om land te verkopen aan de pachters. Dit heeft in Ierland geleid tot
het platbranden van veel van de grote huizen van de landlords. Ann illustreerde haar verhaal
door geschiedenis van de familie Burke te volgen. Wie wil kan ook de andere lezingen volgen
over dit onderwerp. Hoewel niet altijd makkelijk te volgen door het Ierse accent was het
interessant. Hier de link.
Ik hoop dat bij volgende meetings meer leden in de gelegenheid zijn te luisteren en op zo’n
manier ook club Bray te leren kennen.

Het gebruik van Zoom om interessante sprekers niet alleen voor eigen club te laten praten
lijkt me een goed voorbeeld om te volgen.

Friendshiplink commissie:Henny Knap-Go, Agnès Mezger en Liesbeth Siderius

FRIENDSHIPLINK COMMISSIE



ORANGE THE WORLD COMMISSIE

Op donderdag 3 maart hebben Hanke & Nienke gesproken met o.a. Wethouder Arno
Scheepers, onderst. ambtenaar Farlie Moenné, teammanager Beheer en Onderhoud.
Wethouder Scheepers staat zeer positief tegenover enige actie om situaties in Hilversum

veiliger te maken, dan wel een veiliger gevoel te creëren voor vrouwen als het onveilig voelt.
Hij zou graag in een gezamenlijke actie met Soroptimisten & Gemeente een actie opstarten dat
vrouwen gevraagd worden onveilige plekken te melden. Farlie is beschikbaar om daar nader
ideeën over uit te werken, hoe dat aan te pakken. Ook mogelijk samen met hilversummers.nl
Zij komen met een voorstel.
Hij biedt ook aan om de 75 A0 borden van de Gemeente in te zetten bij onze Orange the

World acties. Ook adviseert hij om samenwerking te zoeken met de organisatie
Hilversummarketing, Karlijn Bolt, Karlijn@hilversummarketing.nl
Farlie zal ook in het overleg met groenbeheer de mensen proberen er meer van bewust te
maken dat struiken langs paden laag gesnoeid of verder weg geplant moeten worden.
Bij de volgende Orange the world actie 2022, vindt hij dat de gemeente de aftrap moet

doen, met zo mogelijk het Raadhuis in Oranje licht (er stond nu voor € 7.000 een installatie
voor het raadhuis om het nu geel/blauw aan de kunnen lichten ivm Oekraine). De gemeente zal
de vlag dan hijsen! (Daar houden we hem aan). Als de landelijke brief wordt verzonden, moeten
wij er direct achteraan ook lokaal nog even de zaak borgen volgens Scheepers. Zullen we zeker
doen!
In het onderwijs wil hij stimuleren dat er lessen gegeven gaan worden. Daarvoor zou na de
verkiezingen contact gezocht moeten worden met de wethouder die dan onderwijs in
portefeuille heeft. Hij wil zelf ook meewerken aan les geven op (een) scho(o)l(en). AHRC is met
name genoemd.
Het is sowieso goed om jongeren bij alles te betrekken.

Verder is er op 6 mei het Voetbalmoeders Prosecco tournooi dat jaarlijks door SC 't Gooi
georganiseerd wordt; dit jaar komen er 320 vrouwen. Wij als Club sponsoren dit voor 75,-. SC 't
Gooi geeft tijdens dit tournooi extra aandacht aan OTW thema.

LILA HELP

In 2020 is er bij Orange the World geld opgehaald voor het project lila.help van het Global
Network of Women’s Shelters. Met enige trots kan ik de lancering aankondigen van de website
met getoetste en veilige hulplijnen wereldwijd voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel
en huiselijk geweld. Dit is op 6 april om 13.00u, online Meer weten & aanmelden via
https://gnws.org/news/lila-help-launch/

www.orangepaper.nu



LIEF & LEED COMMISSIE

Wat doen wij L&L Commissie 2021-2022: Helma, Ien, Willemien, Annemieke, Annette,

Charlotte?

Voorheen bestond onze taak vooral uit het verzorgen van een attentie bij verjaardagen, ziekte
etc. En dat doen we nog, maar nu we met zovelen zijn willen en kunnen we onze taken wat
uitbreiden. Zo zijn we van plan met langdurig zieke clubgenoten, als dat op prijs wordt gesteld,
intensiever contact te onderhouden door af en toe een bezoekje te brengen. En een bloemetje
van de club te brengen. Daarnaast willen we ons richten op hulp bij hele praktische zaken
.Want die praktische zaken zijn er vaak ineens en niet altijd makkelijk op te lossen. Dus
schroom niet als je ziek bent de L&L commissie in te schakelen: boodschappen, vervoer naar
de dokter of het ziekenhuis, wasjes draaien, een potje koken, laat het weten.....wij staan klaar.
En benader een van ons rechtstreeks; dat werkt het snelste. Wij als commissie houden elkaar
en onze linking pin Yolande via onze groepsapp op de hoogte.
Meeleven met zieke mede sorren kan iedereen door zelf contact te onderhouden of een kaartje
te sturen. Daarnaast willen wij als commissie de club ook graag informeren hoe het met onze
zieke mede clubgenoten is, want lang niet iedereen is daar zelf toe in staat. Vanzelfsprekend is
het zo dat wij alleen informatie geven over diegenen die dat willen. Het kan natuurlijk ook zijn
dat je er de voorkeur aan geeft alleen een kleine kring van getrouwen op de hoogte te stellen
van wat er met je aan de hand is of wat er speelt in je leven. Of dat je er helemaal geen
mededeling over wilt doen.
Hoe dan ook: alle rapportages zijn ofwel door, en anders in overleg en met instemming van
de betrokkenen opgesteld.
Het is niet alleen maar Leed wat onze klok slaat. We doen natuurlijk ook aan Lief.
Vanaf 65 ontvang je ieder kroonjaar een bloemetje van de club. En bij huwelijken en geboortes
is er vanzelfsprekend ook een bloemetje van de club. Ook die heuglijke feiten gaan we
voortaan melden in de Nieuwsbrief.



BESTUURS NIEUWS

Visie & doelstellingen Bestuur voor 2022-2023
Het Bestuur, Hanke, Marieke, Yolande, Conny & Marian is een nieuw Bestuur.
We staan na de twee jaren van Corona, in wederom roerige tijden van oorlog en
onrust in de wereld. Als Bestuur willen we onze Club leiden met een 'rode draad'.
Onze focus naar buiten (de buitenwereld) is het allerbelangrijkst; het verbeteren
van de positie van vrouwen & meisjes in de wereld is de kern van het
Soroptimisme. De kern dus van ons als Serviceclub. Ook hebben we een interne
opdracht, waar we op verschillende bijeenkomsten met jullie hulp al meters in
hebben gemaakt.
We hebben ons als Bestuur twee bestuurlijke hoofddoelstellingen geformuleerd,
waar wij ons ook gedurende onze termijn volledig voor zullen inzetten. Deze
vormen de rode draad van alles waar wij als Bestuur voor staan.

1
Club Hilversum wordt weer een club van hoofdzakelijk werkende vrouwen.
Dit bereiken we door minimaal 3-5 nieuwe werkende leden tussen 47-61 jaar aan
te trekken de komende jaren. Onze Club dient een afspiegeling te zijn van de
maatschappij in diversiteit & inclusie. Een club waar elke vrouw zich 'thuis' voelt.

2
Soroptimist Club Hilversum e.o. wordt een van de 5 meest bekende actieve

Serviceclubs in de regio (Hilversum e.o.) door PR, door onze activiteiten etc (off
& online). Dit bereiken we door actieve inzet in lokale & internationale projecten
waar we samen met geschikte partners duurzaam aan bijdragen.



Taak van de PPI er van een club (mogen er ook meerdere zijn) is omschreven op de
Unie website en verduidlijkt met een animatiefilmpje (inloggen) en vind je hier.

Wij hebben Lydia als PPI staan, maar het is zeer gewenst als daar iemand bijkomt.
Op 11 april is er een regionale bijeenkomst, waarschijnlijk in Bilthoven.

Contactpersoon is Wanda Peters,
Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven
Regiocoördinator Midden van de Unie van Soroptimistclubs van Nederland,
Suriname en Curaçao. E-mail: regiomidden@soroptimist.nl

Het is de taak van de PPI ook het zogenoemde PFR in te dienen bij de internationale
federatie.
Soroptimist International (SI) is een NGO (niet-gouvernementele organisatie) en heeft
een algemene raadgevende status bij verschillende VN-organisaties in New York,
Genève,Wenen, Rome, Parijs, Nairobi en Bangkok, en in de Raad van Europa. Dat is heel
bijzonder, want in de hele wereld zijn er maar 134 NGO’s die die status hebben en die
status krijg je ook niet zomaar.
Die hebben wij omdat wij kunnen aantonen dat wij heel veel doen om de positie van
vrouwen en meisjes in de wereld te verbeteren. En dat aantonen gaat via PFR’s. PFR
staat voor Programme Focus Report en een PFR vul je in per project (of goed doel) dat
je steunt. Alle Soroptimistclubs moeten deze PFR’s indienen om te kwantificeren én te
kwalificeren wát we nu eigenlijk doen om onze doelen te bereiken. In een PFR wordt
beschreven wat het project dat je hebt gesteund behelst, hoeveel geld er is opgehaald,
wat er gedaan is met dat geld, hoeveel vrouwen en meisjes baat hebben gehad van
onze steun,
en hoeveel uren wij als Soroptimisten hebben gewerkt om dit allemaal te bereiken.

Als het insturen van PFR’s te weinig gebeurt, zouden wij onze status bij de verschillende
VN-organisaties en de Raad van Europa kwijt kunnen raken.
Die status stelt ons in staat vertegenwoordigers bij VN-vergaderingen te hebben die
ook nog wat mogen inbrengen.
Ieder jaar gaan er rond de 150 Soroptimisten naar de vergaderingen van de
Commission of the Status of Women en organiseert SI daar ook parallelle sessies.
Meer weten over PPI?
Klik hier lop onze Uniesite: https://www.soroptimist.nl/news-national/ppi-leuk-

leerzaam-en-nuttig-pak-die-rol/

PPI GEZOCHT
(Programmacoördinator Pleitbezorging en Internationale Zaken)



Kunst & Cultuur
Leuke tips van leden en hun

activiteiten m.b.t. kunst & cultuur

Hanke Wiegand:
Vanaf 19 maart tot en met 2 april doe ik mee aan een bijzondere

kunstroute in Woerden! Het werk van 22 kunstenaars en kunstwerken
van leerlingen van 5 verschillende scholen zijn

dag en nacht te bezichtigen tijdens "Singelkunst'
Woerden bestaat in 2022 650 jaar en er worden allerlei vele leuke

activiteiten georganiseerd! Wie weet een leuk dagje uit de club van zes
in historisch Woerden?!

In mijn werk zijn, hoe kan het ook anders, vrouwen veelvuldig het
thema! Van geëngageerd tot gewoon eigentijds en leuk. In Libris

Voorhoeve zijn beeldjes te koop van de serie lezende vrouw in fauteuil
en binnenkort ook "lezend meisje" Handmade by Hankewi!

www.hanke.app


