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"ZO NDER DIT NETWERK ZOU IK NIET ZO SNEL

NAAR HET THEATER OF EEN MUSEUM GAAN"
Het Koninklijk NrWH Vrouwennetwerk
(voorheen de Nederlandse Vereniging Voor Huisvrouwen) in Franeker
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Anneke Borst-Romler
(78, gepensioneerd kleuterjuf)
"In zoor verhuisde ikvan Castricum naar
Franeker en ikwilde graag nieuwe mensen
leren kennen. In een huis-aan-huisblad las
ik over de NWH en dacht: daar ga ik eens
beginnen. Opeens had ik veertig vrouwen
om me heen doorwie ikheel hartelijk
werd ontvangen. Het gaat binnen onze
vereniging zeker niet alleen maar over
het huishouden. We nodigen één keer per
maand een spreker uit die met behulp van
prachtige foto's een mooi reisverhaal, iets
over de natuur of over plaatselijke thema's
vertelt. Daarna blijvenwe altijd nog even
zitten met een hapje en een dran$e. Na
zo'n middag kom ik helemaal geïnspireerd
thuis. We gaan ook regelmatig met elkaar
naar het theater, filmhuis of een museum.
Er zijn veel leden die dat nooit alleen zouden doen en nu wél naar het Van Gogh
Museum gaan. Zelf was ik enorm onder
de indruk van de voorstellin gWachten op
trqnsport die de kleindochter vanjournalist
Philip Mechanicus maakte, over het kampverleden van haar opa tijdens de oorlog.
Toen ik haar wilde bedanken bij onze bijeenkomst, kreeg ik zo'n brok in mijn keel
dat ik nauwelijks uit mijnwoorden kwam.
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LIBELLE 58

De NWH is in r9r5 opgericht door twee
vrouwen die van mening waren dat er
ook een vakvereniging voor huisvrouwen
moest komen, dat zlj ook eens buitenshuis
moesten gaan kijken. Maar alleen maar
huisvrouwen zijnwe allang niet meer,
integendeel, er zijn leden werkzaam in
het onderwijs, de zorg en psychiatrie. Het
jongste lid in onze groep is rond de zestig
jaar, de oudste is honderd. In u oro vierden
we het z5-jarig bestaanvan onze afdeling,

daardoor heb ik mijn medeleden nog beter
leren kennen. Ik geef veel om ze, we zijn
heel trouw aan elkaar. AIs iemand ziek
is of een naaste heeft verloren, zullen we
daar altijd aandacht aan besteden in de
vorm van een bezoekje, een kaart of een

bloemetje."
Pietie Wiersmo (76) en
Sietske Triemstrq (72)
"Wij zijn allebei al z5 jaar lid.

zijn lid gewordenvan dit netwerk
omdat er mooie en interessante bijeenkomsten worden georganiseerd. Het heeft

We

ons mooie vriendschappen opgeleverd,
maar ook meer kennis van de wereld om
ons heen. Zonder dit netwerk zoudenwe
niet zo regelmatig een museum bezoeken,
excursies ondernemen ofnaar het theater
gaan. We hebben in al die jaren van ons
lidmaatschap de meest boeiende lezingen
bijgewoond, maar ook kennisgemaakt met
andere culturen. Zoals tijdens ons bezoek
naar een moskee en de synagoge. Ook een
presentatie van een vluchtelinge uit Iran
heeft diepe indruk op ons gemaak. Eén
van de hoogtepunten was een uitstapje
naar België, waarbij we eenweekend met
elkaar in Gent en in Bruggeverbleven."
nvvh.nl D

"Na zoh themamiddag

met een gastspreker
kom ik weer helemaal
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