
KONINKLIJKE NVVH-VROUWENNETWERK 
AFD.MALDEN-MOOK 

Opgericht september 1974 
door Mevr. E. de Jong-Maertens 

 
Doel van de vereniging: 
• NVVH-VROUWENNETWERK is een actief, eigentijds landelijk 
netwerk voor veelzijdige vrouwen, ongeacht hun politieke voorkeur of 
levensovertuiging.  
• De NVVH behartigt de belangen van vrouwen op allerlei 
maatschappelijke thema’s. 
Dit doet ze samen met veel vrijwilligers en in samenwerking met andere 
organisaties. 
• Door activiteiten te organiseren draagt de NVVH bij aan 
emancipatie, ontwikkeling, creativiteit en het sociale netwerk van haar 
leden. 
 
 
BESTUUR      Telefoonnummer 
 
Waarnemend  Mw. M.J. ten Horn-Jurgens 024 - 360 00 18 
Voorzitter    
    
     
Secretaris  Mw. M. Halma-Smits  024 - 696 14 55 
              secr-malden@nvvh.nl
    
 
Penningmeester Mw. R. Peters-Blokland  024 - 358 16 46 
Programma-   
Commissie   
 
Afgevaardigde  Mw. M.T.J. van Heusden-Versteijnen 
cursussen en      024 - 358 06 43 
clubs    
 
Consumenten-  Mw. M.J. ten Horn-Jurgens 024 - 360 00 18 
belangen en        
Milieuzaken   
 
Redactie/  Mw .M.H.J. van Glabbeek-Jansen 
Leden-       024 - 358 19 77 
Administratie   
 
 

en vleesindustrie behoren tot de grootste producenten van CO2. Bij de 
spijsvertering van dieren en het verbouwen van veevoer komt veel broeigas 
vrij. Bij het maken van vleesvervangers komt beduidend minder CO2 vrij  
en er wordt minder water gebruikt en land in beslag genomen. Over het 
algemeen zijn alternatieven zonder dierlijke producten duurzamer.  
De groenteburgers belasten het milieu het minst, maar leveren een stuk 
minder eiwit dan burgers op basis van soja. 
 
Lekkere beestjes. De helft van de geteste Hollandse garnalen is verre van 
vers. Niet vreemd als je bedenkt dat deze in de Noordzee gevangen 
garnaal per vrachtwagen naar Marokko reist om gepeld te worden.  
En vervolgens nog een maand in de supermarkt ligt! Het schrappen van 
een retourtje Marokko zou de versheid van de Hollandse garnalen veel 
goed doen. 
Garnalen moeten niet alleen vers zijn, ook de bewaarinstructies op het 
etiket mogen niets aan het toeval overlaten. Je wordt er niet altijd wijzer 
van: hoe lang kun je Hollandse garnalen bijvoorbeeld bewaren als de 
verpakking eenmaal geopend is? Er staat alleen: “na openen beperkt 
houdbaar”. 
 
RECEPT 
Paddenstoelentaart (4 personen) 
 
5 plakjes deeg voor hartige taart (diepvries) 
1 ui 
400 – 500 gram verschillende paddenstoelen (shiitake, cantharellen, 
grotchampignons) 
30 gr. boter 
snufje tijm 
1 el. cognac, port of sherry 
zout, peper 
1 el. fijn gehakte bieslook 
4 eieren 
2 dl. koffie- of schenkroom. 
 
Laat het deeg ontdooien. Pel en snipper de ui. Maak de paddenstoelen 
schoon en snijd ze in reepjes en plakjes. Smelt de boter in een koekenpan 
en roerbak hierin de ui en de paddenstoelen in ongeveer 5 minuten gaar. 
Voeg de tijm toe, de cognac en zout en peper. Bekleed een ingevette platte 
vorm van 24 cm met het deeg. Verdeel de paddenstoelen over de 
deegbodem. Strooi hier de bieslook over. Klop de eieren los met de room. 
Schenk het eimengsel over de vulling. Bestrijk ook de deegrand met ei. Bak 
de taart op een rooster in ongeveer 40 minuten lichtbruin en gaar. 
Controleer in het midden van de taart met een satéstokje of het ei gestold 
is. 
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Excursie 23 mei 2018  
Bezoek aan het “Aardbeienland” 
Kreuzelweg 3, Horst (L) 
 

Het Aardbeienland is het enige park ter wereld, waar de aardbei zo uniek en 
compleet centraal staat.  
Het park bestaat uit kassen, velden, bossen, tuinen, een museum, 
sprookjes, de verleidelijke grotten, straatjes, etalages, hofjes, bloemenweide 
en alles natuurlijk omgeven met zoete aardbeien.  
De aardbeien hebben een ongeëvenaarde aardesmaak.  
De kosten voor deze excursie bedragen inclusief koffie/thee met vlaai en 
rondleiding € 15,-- per persoon. Het meerijden kost € 4,-- per persoon  
te voldoen aan de chauffeur. 
We vertrekken om 9.15 uur met eigen vervoer voor de stomerij, Zuidplein te 
Malden. We worden bij het Aardbeienland om 10.00 uur verwacht. 
 
Opgeven en betalen vóór 11 april of op de contactochtend van 11 april a.s. 
Betalen kan alleen maar contant bij uw excursieleidsters. 
 
Ietje Beekmans  024-6963686 
Toos van Haaren  024-6963214 
 
 
CONSUMENTENRUBRIEK 
 
Garantieprobleem? 
Recht hebben op garantie betekent niet dat je deze ook altijd krijgt. 
Sommige bedrijven maken het wel erg bont. Hoogste tijd om ze aan te 
pakken. 
- Dien een klacht in bij de verkoper en eis dat hij die oplost. 
- Stuur een brief of e-mail met daarin de klacht. Geef de verkoper aan welke 
oplossing je verlangt en vraag om een reactie binnen 14 dagen. Bewaar een 
kopie van de brief of de e-mail.  
- Klaag via sociaal media (b.v. Facebook en Twitter) bij de verkoper. 
- Stap naar een geschillencommissie als de verkoper daarbij is aangesloten 
of schakel je rechtsbijstand in. 
- Meer informatie over garantie op www.consumentenbond.nl/ikwilgarantie 
 
Vleesvervangers zijn vijf keer minder milieubelastend en bevatten vaak 
evenveel eiwit en ijzer als vlees. Gezondheid is, na dierenwelzijn, vaak de 
belangrijkste reden om minder vlees te eten.  
Een ander belangrijke reden om minder vlees te eten is het milieu.  
De impact van vlees op het milieu op basis van klimaatverandering  
(CO2- uitstoot), landgebruik en watergebruik is onderzocht. De veehouderij 

CONTRIBUTIE 2018   Van januari t/m december € 41,00 

    Jacobafonds (vrijwillig)  €   0,45 

    ACWW (vrijwillig)  €   0,25 
        _______ 
     Totaal    € 41,70 
 
    Opzeggen van het lidmaatschap  
    schriftelijk vóór 1 december 2018.  
 
    Storting op rekeningnummer 
    NL26RABO0131606956  
    t.n.v. NVVH-Vrouwennetwerk  
    te Malden 

 
 
CURSUSSEN   Contant betalen 
 
EXCURSIES   Contant betalen 
 
 
 

Kopij vóór half augustus 2018 inleveren bij de redactie: 
per e-mail: secr-malden@nvvh.nl 

 
 
 
 
 
 

Berichten die na deze datum binnenkomen 
kunnen niet meer geplaatst worden 

 
De redactie behoudt zich het recht voor berichten te wijzigen. 

 
 
 

 
Aan- en afmeldingen, alsmede verhuizingen, 

altijd schriftelijk opgeven bij de Ledenadministratie: 
Noordplein 5, 6581 WL MALDEN 
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Agenda maart 2018 
 
Donderdag  8 maart   14.00 – 15.00 uur 
     Bowling in “Bowling Plasmolen”. 
 
Woensdag  14 maart   10.00 – 12.00 uur Jaarvergadering 
     in MFC Maldensteijn (zie blz. 4). 
     
Donderdag 22 maart  14.00 – 15.00 uur 
     Bowling in “Bowling Plasmolen”. 
 
Woensdag  28 maart  Excursie: Bezoek Atelier Estrella 
     in Vierlingsbeek (zie blz. 5). 
 

Agenda april 2018 
 
Donderdag  5 april   14.00 – 15.00 uur 
     Bowling in “Bowling Plasmolen”. 
 
Woensdag  11 april   10.00 – 12.00 uur Lezing: 
     Privédetective Mieke Derksen 
     (zie blz. 5). 
 
Donderdag  19 april   14.00 – 15.00 uur 
     Bowling in “Bowling Plasmolen”. 
 
Woensdag  25 april   Excursie: Bezoek Tingieterij 
     “De Tinnen Roos” in 
     Millingen aan de Rijn (zie blz. 6). 

Agenda mei 2018 
 
Donderdag  3 mei   14.00 – 15.00 uur 
     Bowling in “Bowling Plasmolen”. 
 
Woensdag  9 mei   10.00 – 12.00 uur Lezing: 
     “Kiekjes uit de oude doos” door  
     Maria Bonten (zie blz. 6). 
 
Donderdag  17 mei   14.00 – 15.00 uur 
     Bowling in “Bowling Plasmolen. 
 
Woensdag  23 mei   Excursie: Bezoek aan het 

"Aardbeienland” 
in Horst (zie blz. 7). 

Excursie 25 april 2018 
Bezoek Tingieterij “De Tinnen Roos” 
Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn 
 
Een gieterij met vakkennis van centrifugaal gietwerk en afvormtechnieken.  
Het bedrijf maakt miniaturen, relatiegeschenken en prototypes.  
Ze combineren ambachtelijk werk met de nieuwste techniek van nu.  
Dit resulteert in een bijzonder bedrijf waar de mogelijkheden bijna 
grenzeloos zijn. 
Afvormen van 3D-modellen is de kern van het bedrijf. Ze doen dit in 
siliconenmallen, die geschikt zijn voor gietwerk in diverse metalen en 
kunststoffen. In de gieterij maken ze producten vanaf ontwerp tot prototype 
of eindproduct. Hierdoor zijn ze in staat om te leveren vanaf elke fase van 
het proces. Tijdens de productie gebruiken ze een scala aan technieken, 
waaronder slinger- en vacuüm gieten. 
De kosten voor deze excursie bedragen, inclusief koffie/thee en iets lekkers 
en rondleiding € 10,-- per persoon. 
Het meerijden kost € 3,50 per persoon te voldoen aan de chauffeur.  
We vertrekken om 9.15 uur met eigen vervoer voor de Stomerij, Zuidplein 
te Malden. We worden bij de Tingieterij om 10.00 uur verwacht.  
Opgeven en betalen vóór 14 maart contant bij uw excursieleidsters.  
 
Ietje Beekmans   024-6963214 
Toos van Haaren 024-6963686 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contactochtend 9 mei 2018 
Lezing: ”Kiekjes uit de oude doos” 
door Maria Bonten 
 
Prachtige nostalgische verhalen van allerlei bruidsparen uit Limburg, 
Zeeland, Brabant, Amsterdam en Nijmegen passeren de revue. Ook maakt 
u kennis met eenvoudige bruiden uit de Peel en oma's die zich feestelijk 
tooiden met mooie Brabantse poffers (mutsen). Schitterend zijn de 
verhalen van de chique Amsterdamse bruid die zich in de jaren 40 van de 
vorige eeuw deftig verloofde en een uitgebreide trouwreportage liet maken. 
Mooie verhalen door Maria Bonten voor u in beeld gebracht. 
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Mededelingen van het bestuur 
 
Voor u ligt het eerste boekje van het nieuwe jaar 2018. 
Bijgesloten vindt u alle jaarverslagen en andere stukken voor de 
komende jaarvergadering van 14 maart a.s. Voorafgaand aan deze 
vergadering zal er om 10.00 uur een buitengewone vergadering zijn. 
Separaat wordt u hiervoor uitgenodigd en op de hoogte gesteld. 
Ik wens u en uw dierbaren, namens het bestuur, een heel goed 2018. 
De Kerstviering in Oriëntalis was dit jaar weer een sfeervol feest,  
al bracht het regenachtige weer geen kerstsfeer buiten, maar binnen 
was het warm en gezellig. Dhr. R. Klaassen bracht ons in de 
kerststemming met muziek en een prachtig verhaal, waar wij stil van 
werden. Het was jammer dat diverse dames voortijdig vertrokken, 
zodat de middag niet op een gepaste wijze kon worden afgesloten. 
 
Marion ten Horn, waarnemend-voorzitter. 
 

Buitengewone ledenvergadering 14 maart om 10.00 uur, 
gevolgd door de jaarvergadering om ca. 10.30 uur 

 
1. Opening. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 Schriftelijke reacties op de bijlagen uiterlijk indienen  

vóór 1 maart bij de waarnemend-voorzitter. 
 
3. Notulen jaarvergadering 8 maart 2017. 
 
4. Jaaroverzicht secretaris. 
 
5. Jaarverslag penningmeester. 
 
6. Verslag kascommissie. 
 
7. Benoeming nieuwe kascommissie. 
 
8. Benoeming bestuursleden. 
 
9. Ideeën voor Kerstviering 2018. 
 
10. Rondvraag.  
 
11. Sluiting. 
Gaarne melden bij de secretaris, tel. 024 696 1455, wanneer men niet 
aanwezig kan zijn. 
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Familieberichten 
 
Bij gelegenheid van mijn 90

e
 verjaardag werd ik verrast door de dames 

Emmy en Ted. Deze gezellige dames brachten een leuk bakje met 
hyacinten mee, waar ik wekenlang van de bloei en de geur kon genieten. 
Ze bloeiden zelfs 2 keer. 
Hartelijk dank, ook namens Wim, mijn man. 
 
Mia Vullers. 
 
 

Excursie 28 maart 2018 
Bezoek Atelier Estrella 

Grotestraat 95, Vierlingsbeek 
 
Atelier Estrella is al meer dan 35 jaar specialist op het gebied van glas. 
Door het oude ambacht te combineren met nieuwe technieken krijgt het 
glas een andere uitstraling. Het krijgt karakter door kleur en een origineel 
ontwerp. Er zullen verschillende technieken aan ons worden uitgelegd en 
getoond, zoals brandschilderen, appliqueer, glas-in-lood en glasfusing. 
 
We vertrekken om 9.45 uur voor de stomerij, Zuidplein te Malden en 
worden om 10.30 uur in Vierlingsbeek verwacht. 
De kosten voor deze excursie inclusief koffie/thee, uitleg en rondleiding, 
bedragen € 7,50 per persoon. 
Het meerijden kost € 3,00 per persoon, te voldoen aan de chauffeur. 
Opgeven en betalen vóór 14 maart bij uw excursieleidsters of op 14 maart 
na de jaarvergadering. 
 
Ietje Beekmans  024-6963214 
Toos van Haaren 024-6963686 
 
 

Contactochtend 11 april 2018 
Mieke Derksen Privédetective 
 
Mieke Derksen vertelt over haar werk. Over geromantiseerde detective- 
personages zijn reeds boekenkasten vol geschreven. Maar wat is in de  
praktijk het nut van een privédetective? Welke resultaten streeft de privé- 
detective na? Wie zijn haar cliënten? En met wie werkt zij samen? Hoe  
observeer je iemand op onopvallende wijze? Wat is het verschil tussen  
civiel recht en strafrecht? Wat tussen een privédetective en een politie- 
rechercheur? Aangevuld met herkenbare situaties uit de dagelijkse praktijk: 
van alimentatiebedrog tot overspel, van bedrijfsfraude tot stalking. 


