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Van de bestuurstafel 

 

Naar ik hoop is het virus aan onze leden voorbijgegaan en is ook de hittegolf 

goed doorstaan. 

 

De voorpagina roept herinneringen op aan betere tijden en stimuleert 

misschien ook de hoop op een vrijere toekomst. De leden die zich in eerste 

instantie hadden opgegeven voor de dagtocht (33) weten het al: de dagtocht 

gaat dit jaar niet door. Weliswaar was de tocht in aangepaste vorm wel 

mogelijk, maar het bestuur vond het gezien onze doelgroep en het strikte VU-

corona-beleid, niet verantwoord. De firma Eemland liet ons kosteloos 

annuleren, wat zeer sympathiek is. 

 

De lockdown is voor ons allemaal een ongekende situatie geweest. In dit 

nummer kijkt een aantal leden erop terug. We hebben nu wat meer vrijheden, 

maar er is nog geen zicht op een terugkeer naar het oude normaal. Het duurt 

langer dan we gehoopt hadden. 

Het bestuur heeft besloten om in ieder geval digitale ‘lezingen’ te 

organiseren. Voor dit najaar lukt dat. Tevens heeft Ton van Lambalgen (nu ja, 

zijn vrouw Anne) een aantal websites gevonden, die voor ons interessant 

kunnen zijn. Ze staan in deze nieuwsbrief. 

 

Voorts hebben wij een aardige aanbieding. Het Hovy-symposium is niet voor 

een groot publiek toegankelijk, maar de biografie over Hovy die verschijnt in 

het najaar, kunnen we thuis laten komen met 5 euro korting. En vooral in 

deze tijd is een goed boek nooit weg. 

 

Tenslotte: het privacyreglement (de laatste versie staat op de website) maakt 

het niet mogelijk om e-mailadressen van leden beschikbaar te stellen, maar 

als een lid informatie heeft of graag een reactie van andere leden wil, kan het 

bestuur een dergelijk bericht natuurlijk wel opnemen in de maandelijkse 

mailing. 

 

Jammer genoeg sluiten we een 30-tal leden zonder e-mailadres in deze 

periode uit van activiteiten (behalve de nieuwsbrief en kaarten). We denken 

na hoe wij hen er toch bij kunnen blijven betrekken, suggesties welkom. 

Blijf gezond en hou de moed erin! 

An Greven, voorzitter   
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Bijeenkomsten najaar 2020 

 

Voorlopig zijn alle bijeenkomsten in de VU afgelast. En ook het jaarlijkse 

uitstapje kan wegens COVID-19 niet doorgaan. We nemen liever het zekere 

voor het onzekere, want met dat corona-virus valt niet te spotten! Hopelijk 

kunnen we later dit jaar de maandelijkse bijeenkomsten hervatten. Alternatief 

zouden virtuele bijeenkomsten kunnen zijn. Het bestuur onderzoekt de 

mogelijkheden en houdt u op de hoogte.  

 

1 september Afgelast 

 

6 oktober Kees Blankman, Juridische bescherming van ouderen 

 Locatie / website: volgt 

 

3 november Peter de Haan*: RTV Oost 

 Locatie / website: volgt 

 

1 december Wende Wallert: Kunst op de campus, lezing en rondleiding 

 Locatie / website: volgt 

 

*De spreker is een GSVU-lid. 

_____________________________________________________________ 

 

Bestuursmededelingen 

 

Overleden 

 

Dhr. H. Hoogenkamp (Hilversum) 

 

Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd 

 

Nieuwe leden 

 

Mw. S. (Sandra) de Maesschalck (Amsterdam) 
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Digitale activiteiten 
 

De vrouw van onze vicevoorzitter, Anne van Lambalgen, heeft een aantal 

websites geselecteerd, waar wij als GSVU-leden mogelijk in geïnteresseerd 

zijn.  

 

Om naar te luisteren  

De luisterbieb biedt een aantal boeken en lezingen aan die gratis te 

beluisteren zijn. Daarvoor moet je wel de luisterbieb app downloaden en een 

account aanmaken. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html 

 

Voor wie wat extra kunst kan gebruiken 

Kunsthistorica Karin Haanappel biedt op haar website enkele gratis online 

lezingen aan. Daarvoor moet je een gratis account aanmaken.  

https://www.kunstgeschiedenisacademie.nl/online-lezingen/ 

 

Voor leden met een brede algemene interesse 

Universiteit van Nederland is een website die colleges en podcasts aanbiedt, 

door wetenschappers van verschillende universiteiten, over de meest 

uiteenlopende onderwerpen (ook te zien op AT5 en TV NH) 

https://universiteitvannederland.nl/ 

 

 

Nog een keer genieten van netsuke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was de laatste spreker voor de corona 

crisis en de lockdown. Als vervolg op zijn 

eerdere lezing over zijn verzameling 

sagemono ging John Barnick in maart in op 

de netsuke, de Japanse gordelknoop. In zijn 

ogen zijn netsuke de spiegel van de hele 

antieke Japanse cultuur. Voor wie nog eens 

naar zijn bijzondere collectie wil kijken, ga 

naar http://bit.ly/2BauusS 

 

  

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html
https://www.kunstgeschiedenisacademie.nl/online-lezingen/
https://universiteitvannederland.nl/
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WAT TE DOEN IN TIJDEN VAN CORONA 

Wandelen, breien en goed op tante passen 

 

Een hevige buikgriep, stem kwijt en algehele lamlendigheid zorgden er dit 

jaar voor dat Ellie Pauëlsen het carnaval aan zich voorbij liet gaan. Nu was 

het die zondag ook erg slecht weer dus zou het in de cafés ook wel erg druk 

zijn geweest. In ieder geval ontsprong zij zo de dans. De dans die dit keer 

corona heette. 

 

“Het leven ging nog zijn gewone gang omdat Brabant toch niet echt naast de 

deur ligt. Al snel volgde de intelligente lockdown. Omdat mijn dochter en 

schoonzoon gewoon moesten werken, ging ik toch op de fiets naar 

Amsterdam Noord om op mijn kleinzoon van 7 maanden te passen. Grote 

wandelingen o.a. in de natuur, het Vliegenbos en het Noorderpark waar je 

niemand tegenkomt. De straten waren verlaten zeker op weg naar huis. Geen 

toerist te bekennen, heel onwerkelijk. 

 

 

 

De vergaderingen met het bestuur van de GSVU gaan sinds april via de  

e-mail. De agenda lezen en daarop reageren. Op een vastgesteld moment 

zijn we allemaal ‘online’ en reageren we op elkaars inbreng. De vraag is dan 

‘hoelang gaat dit duren?’ De bijeenkomsten moeten afgezegd en de leden 

geïnformeerd worden via de e-mail en we bellen de leden die geen e-mail 

hebben. Alle bijeenkomsten staan op losse schroeven en we vragen ons af  
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‘gaat ons dagje uit wel door? Kunnen de sprekers in het najaar?’ Veel 

geschuif en veel onzekerheid. Dit maakt het moeilijk om besluiten te nemen. 

Omdat er ineens veel tijd over is, want theaterbezoek en naar de film is er 

niet meer bij, is er tijd over om shirtjes te naaien en truitjes te breien. Zoals 

veel mensen ging ik opruimen. Alle spullen van de kinderen die het huis al uit 

zijn verzamelde ik en bracht het bij hen. Zij zitten ook thuis en kunnen nu 

mooi hun eigen spullen uitzoeken en zo nodig weggooien. Dat ruimt lekker 

op.  

Een tante die bang was ziek te worden, verwende haar bezoek, maar vergat 

zelf te eten. Dit leidde uiteindelijk tot een ziekenhuisopname. Vervolgens heb 

ik haar na thuiskomst goed in de gaten gehouden, met name wat het eten 

betreft, want ze woog nog maar 43 kilo. Ook de buren kookten voor haar en 

dat alles toch met de nodige afstand van 1,5 meter.  

Een vriendin die op vakantie was in La Palma brak haar been op drie 

plaatsen. Ze kon daar niet geopereerd worden en lag thuis op de bank totdat 

er plaats was in het OLVG. Het ziekenhuis was totaal afgesloten voor bezoek 

en begeleiders. Het corona-protocol laat alleen hoognodige patiënten toe. De 

ziekenhuisopname was zeer kort en zodoende had zij veel hulp nodig. 

Boodschappen doen, opruimen en voorkomende klusjes doen, was zeer 

welkom. Omdat zoveel mensen hulp aanboden via Buuv werden haar 

boodschappen gedaan en zelfs lampjes verwisseld. De website 

www.Buuv.nu is een platform voor en door bewoners waar je hulp aanbiedt of 

kunt vragen. Het is voor alle leeftijden en is in verschillende steden actief.  

 

 

 

 

 

 

In coronatijd waren er ook veel verjaardagen in 

de familie. Een bezoek zat er echter niet in. 

Gelukkig konden we digitaal bij elkaar op bezoek 

via Zoom. Dat is een computerprogramma 

waarop je iedereen ziet en met elkaar in gesprek 

kan. In ons geval alle acht broers en zussen en  

we konden elkaar bijpraten hoe het eenieder verging. Met een stukje taart, 

een glas wijn en een feesthoedje op, om er toch een feestelijk tintje aan te 

geven. We hebben zelfs samen gezongen. Zoom is een videoconferentie 

software app (zie https://rj.solutions/hoe-werkt-een-zoom-meeting/ voor een 

uitleg). Je kunt het installeren en mensen uitnodigen via de e-mail. Zij krijgen 

dan een link waarop ze op een van tevoren bepaald moment kunnen klikken 

en dan kun je met elkaar communiceren. Het is kosteloos en je kunt dan 

bijvoorbeeld een half uur met elkaar praten. 

http://www.buuv.nu/
https://rj.solutions/hoe-werkt-een-zoom-meeting/
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Ondertussen ben ik ook mijn vriend blijven zien. In die zin was de impact van 

corona voor mij toch niet zo heel groot. Gelukkig zijn we niet ziek geworden 

en ook de vrienden en familieleden niet. Hopelijk blijft dit zo. In ieder geval 

brengen we de vakantie in Nederland door. Met de eigen auto wat uitstapjes 

en een hotelletje en fietstochtjes. Zo komen we de zomer wel door.” 

 

---------- 

 

WAT TE DOEN IN TIJDEN VAN CORONA 

Een afspraakje in het park met eigen thee en koekjes 

 

Toen Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier in januari hoorde over een virus 

in China, ervaarde zij dat als heel ver weg. Net zoals andere virussen zou dat 

Nederland al helemaal niet raken, was haar vaste overtuiging. Maar het 

kwam hier en sloeg dagelijks steeds harder toe, totdat er zelfs doden vielen. 

 

“Het aantal doden heeft me erg aangegrepen. Wanneer er bijvoorbeeld een 

vliegramp heeft plaatsgevonden met 200 doden is dat verschrikkelijk en 

rouwen we jarenlang. Ik schrok dan ook enorm toen er zelfs op éen dag 220 

doden te betreuren waren en voelde diep verdriet voor hen en de 

nabestaanden. 

Als fotografe van onder andere verstilde stadsgezichten (boek ‘Amsterdamse 

wintergezichten’ 2009) ben ik er half maart al op uit getrokken met de 

camera. Ik heb zeker zeven sessies in de stad gedaan, steeds op andere 

plekken. De lege stad had op mij een verpletterende en onvergetelijke indruk: 

er was geen levend wezen te bekennen. Zodra ik een ander mens zag was 

dat ‘vreemd’. Ik hoorde mijn eigen voetstappen en de vogels. De stilte en 

leegte waren weldadig. De enige beweging die je zag waren de 

schoonmaakkarretjes en politie. 

De meeste indruk maakte het paleis op de Dam op mij. Ineens hoorde ik de 

klokken van het paleis! Dit had ik nog nooit eerder gehoord. Dat enorm grote, 

lege plein zonder mensen, alleen wat duiven, de leegte, de schoonheid van 

het 17e-eeuwse monumentale gebouw, de schaduwen. Ik kan hier nog sterk 

naar terug verlangen. Mogelijk zal er ooit een boek verschijnen met mijn 

zwart-wit foto’s van de verstilde stad. 

Een andere positieve ervaring van de lockdown was de afwezigheid van 

toeristen. Wanneer je tóch nog een verdwaalde toerist zag vroeg je werkelijk 

af: ‘wat dóe je hier nog?’ Hotels dicht, restaurants dicht. ‘Ga naar huis!!’ Ik 
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woon aan de gracht en kan het geluid van rolkoffertjes niet meer velen 

inmiddels.  

 

 
 

De lockdown gaf mij ook een totaal gevoel van vrede en rust, te weten dat wij 

over de hele wereld hetzelfde moesten ervaren. Dat iedereen zich in zijn 

eigen land bevond en in zijn eigen huis. Ik had het gevoel dat nu eindelijk de 

natuur en de dieren rust konden krijgen. De lucht zuiver werd zonder 

vliegtuigen, het eindelijk stil mocht worden. Ook had ik gedacht dat deze 

situatie veel langer aan zou houden. 

Alhoewel ik me ook gevangen voelde was het weldadig tegelijkertijd. Voor het 

eerst in jaren lukte het me ook om ’s middags een boek te lezen en niet 

steeds op pad te zijn. De ‘corona-uitjes’ die ik wel deed, waren vele 

fietstochten met thermoskan thee mee met vrienden. Ofwel afspraken op 
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bankjes in een park met eigen thee en koekjes. We vonden dit eigenlijk veel 

leuker dan op een terras zitten in de drukte! 

Tot slot gaf de lockdown ook een gevoel van onzekerheid, zeker aangaande 

mijn vak als kunstfotografe. Immers kunstbeurzen en tentoonstellingen 

werden afgelast. Nieuwe initiatieven, contacten met het buitenland verliepen 

moeizaam. Wat de toekomst brengt is ook nu nog ongewis.” 

 

---------- 

 

WAT TE DOEN IN TIJDEN VAN CORONA 

Verhuizer, keukenboer, schilder en stoffeerder regelen  

 

Met veel genoegen woonde Ton van Lambalgen met zijn vrouw al jaren in 

Ugchelen. Maar op zeker moment moet de ouder wordende mens na gaan 

denken ‘wil/kan ik hier blijven wonen, of ga ik op zoek naar een 

leeftijdsbestendig huis?’ Het werd het laatste, met als gevolg een verhuizing 

in corona-tijd. 

 

“Aangezien traplopen steeds moeilijker werd en wij absoluut niets met een 

traplift hebben, besloten we een huis te zoeken met genoeg ruimte beneden 

voor slaapkamer, badkamer en werkkamer. Uiteindelijk gekozen voor 

nieuwbouw, als onderdeel van een bouwproject in Klarenbeek.  

 

 

Een huis binnen ons budget dat we tot 

op zekere hoogte naar eigen inzicht 

konden laten bouwen. De start van de 

bouw zou eind november 2019 zijn en 

de oplevering half mei 2020. 

Ons oude huis hebben we redelijk 

kunnen verkopen met als datum van 

overdracht eind september 2019. Dus 

er was nog overbruggingstijd nodig, 

voordat ons nieuwe huis gereed zou 

zijn voor bewoning. Gelukkig konden 

we een vakantiebungalow vinden in 

een vakantiepark in de bossen tussen 

Beekbergen en Loenen. Langdurig 

verblijf van tien maanden werd daar 
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netjes gedoogd. In november startte de nieuwbouw inderdaad en dankzij de 

zachte winter ging de bouw erg voorspoedig. Wij konden ons dus vrijwel 

zeker wel richten op een overdracht in mei 2020, dachten we. 

Maar dan….. de corona slaat toe. COVID-19 maakt steeds meer slachtoffers. 

De íntelligente ‘lockdown’ werd een feit. Onzekerheid alom. Hoe zal het met 

de nieuwbouw gaan? Hoe moet het verder met onze planning betreffende 

verdere inrichting van ons nieuwe huis, verhuizing, verblijf in het 

vakantiepark? 

Klarenbeek is een dorp en het hele nieuwbouwproject is in handen van lokale 

ondernemers, die doen niet moeilijk over alle regels van Rutte en de zijnen, 

dat zijn stadse fratsen. 

De bouw bleef dus gewoon doorgaan en nog steeds 

volgens schema. En dus ook onze planning bleef 

intact. De verhuizing konden we nu gaan regelen. Een 

deel van onze meubelen en spullen was opgeslagen, 

een ander deel hadden we meegenomen naar de 

vakantiebungalow. De verhuizer kwam in deze 

begintijd van de lockdown niet bij de mensen in huis 

voor een raming van de kosten; dit verliep daarom 

netjes via een video-app langs alle ruimtes van de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vakantiebungalow. Ging prima! 

De keukenboer kon geregeld worden, de schilder voor het binnenwerk, de 

stoffeerder, de hovenier voor de bestrating etc. En natuurlijk alles onder 

voorbehoud van…… 

Ondertussen was het in de bossen van Beekbergen heerlijk rustig toeven in 

corona-tijd, ontspannen lopen langs beken en door bossen, geen toerist meer 

te zien. Ook konden we de bouw vanuit Beekbergen regelmatig volgen. 

“Willen jullie even binnenkijken, zien hoe de bouw vordert? Geen probleem. 

Anderhalve meterregel, oh ja ja, dat is waar ook. Ach, het werd hier allemaal 

niet zo nauw genomen.  

Alles volgens plan, alsof er geen corona aanwezig was. De overdracht, de 

afwerking binnen, de verdere inrichting, alles precies volgens schema. Zoals 

ook de verhuizing eind juni. De corona-maatregelen waren al weer wat 

versoepeld, de verhuizers op elkaar ingespeeld, waarbij de 1,5 meter ‘ruim’ 

werd geïnterpreteerd. Al met al een relaxte verhuizing, geen probleem. 

We zitten al weer anderhalve maand in ons nieuwe huis, het voelt echt als 

maatwerk voor ons. Er zijn nog meer dan genoeg dingen die gedaan moeten 

worden. Ach tja, die komen nog wel.  
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En vanuit mijn studeer kamer - die is dan nog wel boven - geniet ik van het 

uitzicht op de landelijke omgeving om ons heen.” 

 

---------- 

 

WAT TE DOEN IN TIJDEN VAN CORONA 

Soms moet je stil staan bij wat je beweegt 

 

De lockdown was voor Angelika Dräger een bizarre ervaring. Ze was net drie 

maanden met pensioen en haar agenda zat overvol tot aan de zomer. Zelfs 

boeken die ze voor haar afscheid had gekregen, stonden nog maagdelijk in 

de kast.  

 

“Ik had goed voor mezelf gezorgd, want ik wilde niet in een gat vallen na mijn 

drukke baan. Ineens was mijn agenda leeg, mijn opleiding, cursus, 

sportschool, gepland feestje – alles was stopgezet. Nu had ik eindelijk tijd om 

met vrienden af te spreken, naar de bioscoop te gaan – maar nee, dat kon 

natuurlijk ook niet. Verplicht onthaasten. Wat een rust en wat een contrast 

met het ziekenhuis, waar het drukker dan ooit was. Enerzijds was ik blij dat ik 

niet meer hoefde te werken, maar ik had wel met mijn (ex-) collega’s te doen.  

 

  
 

Toen werd het heel mooi weer en ging ik samen met mijn partner dagenlang 

struinen door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit heeft wel bijgedragen 

dat ik de lockdown positief heb kunnen ervaren. Behalve rond de ingangen 

van de duinen kwam je heel weinig mensen tegen. Wij vogelen graag en in 

het voorjaar is de meest geschikte tijd hiervoor. De bomen zijn nog kaal, de 

trekvogels komen terug, de vogels zijn op z’n mooist en zingen volop. Met 

verrekijker en telescoop was het puur genieten. Ik heb heel veel bij kunnen 
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leren en heb erg genoten. In twee maanden tijd hadden wij 102 verschillende 

vogels gespot, meer dan in heel 2019. Eindelijk had ik ook de rust gevonden 

om weer te lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ik wel gemist heb is om 

spontaan iets te kunnen doen, zoals 

een terrasje pakken, even chillen 

aan het strand, met vrienden 

afspreken. Je had wel telefonisch 

contact, wat voor dat moment goed 

was, maar het hoeft voor mij niet 

nog een keer te gebeuren.  

 

Aan het einde van de lockdown is mijn moeder (95) plotseling overleden. Op 

dat moment was ik heel dankbaar dat ik alle tijd voor mezelf had en met 

niemand rekening hoefde te houden. 

Ik heb de lockdown als leerzaam ervaren en heb echt kunnen onthaasten. Ik 

hoop die balans tussen inspanning en ontspanning te kunnen houden.”  

 

---------- 

 

WAT TE DOEN IN TIJDEN VAN CORONA 

In het begin voelde het aangenaam aan 

 

Jaap Lindeboom valt met 75 jaar - met allerlei medische problemen - 

ruimschoots in de risicoroep. Maar hij verkeert in de gelukkige 

omstandigheid, dat de corona weinig van hem af kan nemen.  

 

“Ik heb een goed pensioen, een mooie woning met een balkon dat uitziet op 

bomen en water, en vooral niet te vergeten een leuke vrouw. Ik moet 

bekennen, dat de lockdown in het begin aangenaam aanvoelde. Geen 

afspraken, geen verplichtingen, je kon je volledig ontspannen! Pas na 

geruime tijd begon ik de afleiding te missen die de buitenwereld je biedt.  

Ik miste vooral de concerten, die zoveel jeu aan ons leven geven. Het 

Concertgebouw, het Orgelpark, Paradiso, de Haarlemse Philharmonie, we 

hadden wel een dozijn reserveringen. Ook mijn wekelijkse koorrepetities 

begon ik te missen. Wat ik niet miste was de sportschool, want dat is eigenlijk 
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doodsaai. Bovendien doe ik thuis al een heel programma Mensendieck-

oefeningen. Dus ik geloof niet dat ik daar naar terugga.  

 

 

Langzamerhand ontstond een soort 

routine, waarbij ik ernaar streefde om ’s 

morgens mijn oefeningen te doen en bij 

te dragen aan huishoudelijke 

werkzaamheden (niet de 

boodschappen, want die deed mijn 

vrouw), en de middag vrij te houden 

voor leuke dingen. Lezen is altijd leuk, 

en vaak wisselden we boeken uit. 

Daarnaast verdiepte ik me in sudoku’s, 

waar ik beter in wilde worden. Omdat ik 

niet goed ter been ben, kan ik niet ver 

lopen, maar een wandelingetje over de 

nabijgelegen begraafplaats 

Buitenveldert ging altijd wel. Het staat 

vol prachtige bomen, die er in de loop 

van de maanden ook heel wat variatie 

laten zien. En niemand die je lastig 

valt, want de meeste mensen liggen er 

onder de grond. Ook maakten we af en 

toe een fietstocht naar het 

Amsterdamse bos of iets dergelijks. 

 

Veel mensen in mijn buurt zijn aan het klussen geslagen, wat een hoop herrie 

geeft. Bij ons was dat gelukkig niet nodig. Ik heb ook geen Netflix-

abonnement genomen, maar wel een pluspakket, want de gebruikelijke tv-

zenders herhalen wel erg veel. Daarbij spit ik de tv-gids uitvoerig door op 

interessante programma’s. Overigens beginnen wij de dag altijd met een 

kopje koffie bij de tv, waar we dan, samen met de kat, eerst het nieuws en 

dan een detective of een documentaire zien. Dat deden we altijd al, maar ik 

kan het u aanraden.  

Dankzij de versoepeling krijgen we af en toe de kinderen op bezoek, en 

kunnen we zo nu en dan lekker op een terrasje lunchen. Het gaat zo heel 

behoorlijk, dus aan ons zal het niet liggen.” 
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Herinneringen aan de Keizersgracht 
 

Wie heeft er gewerkt/gestudeerd in het oude VU hoofdgebouw? Voor de 

(online) jubileumexpositie ‘140 jaar VU in 28 objecten’ die 31 augustus start, 

is de VU Universiteitsbibliotheek op zoek naar (korte) reacties en citaten van 

mensen die nog gewerkt of gestudeerd hebben in het oude VU hoofdgebouw 

 

 

aan de Keizersgracht 162-166. Wat was uw 

impressie van het gebouw? Wat is u het 

meest bijgebleven? Stuur uw korte reactie 

(ca. 100 woorden) het liefst voor 20 

augustus naar Liselotte Neervoort, 

conservator Academisch Erfgoed, via 

l.l.neervoort@vu.nl. Belt u liever? Neem dan 

tijdens kantooruren contact op via  

06-21247309  

De mooiste reacties worden opgenomen in 

de expositie, u ontvangt hier uiteraard 

bericht van. 

 

 

Brouwer naast God 

 

Zoals aangekondigd tijdens de lezing van Eymert van Manen verschijnt op1 

oktober het boek van Rolf van der Woude over Willem Hovy (1840-1915). 

Deze brouwerijdirecteur was samen met zijn vriend Abraham Kuyper een van 

de initiatiefnemers van de Vrije Universiteit Amsterdam. De initiatiefnemer 

van de biografie, Stichting De Gekroonde Valk, heeft bij Uitgeverij Boom 

weten te regelen dat GSVU-leden bij de aanschaf van het boek een 

ledenkorting kunnen krijgen. Daardoor kost het boek (incl. bezorging thuis) 

slechts € 29,50 in plaats van € 34,50. 

U kunt het boek bestellen door: 

1. Uw voor- en achternaam, adres en postcode/woonplaats vóór 15 

september te mailen naar: info@gekroondevalk.nl 

2. Direct daarna (en ook vóór 15 september) het verschuldigde bedrag van  

€ 29,50 over te maken naar: IBAN NL12 INGB 0005 5222 08 t.n.v. Stichting 

De Gekroonde Valk te Amsterdam. 

De biografie wordt dan in de laatste week van oktober bezorgd.  

mailto:l.l.neervoort@vu.nl
mailto:info@gekroondevalk.nl
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Gezelschap Senioren VU/VUmc 

 

Het Gezelschap Senioren telt 250 leden die de VU en VUmc door 

(vervroegde) pensionering hebben verlaten. De structuur van het Gezelschap 

Senioren is een vereniging die is opgericht in 1993. Het doel is ‘aan de leden 

de gelegenheid bieden tot het behoud van contacten met medewerkers en 

collega's van de VU en haar gelieerde instellingen’. Daarnaast is er tijdens de 

bijeenkomsten van het Gezelschap Senioren gelegenheid om op de hoogte 

te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Meer weten? Kijk op www.gsvu.nl. 

 

Bestuur 

Voorzitter An Greven (voorzitter.gsvu@gmail.com)  

Vicevoorzitter Ton van Lambalgen 

Secretariaat Inge Schadee-Eestermans (secretaris.gsvu@gmail.com) 

 Peter de Haan 

Penningmeester Ellie Pauëlsen (penningmeester.gsvu@gmail.com) 

 Vacature 

Evenementen Rob Meijer (evenementen.gsvu@gmail.com) 

Redactie Monique Krinkels (redactie.gsvu@gmail.com) 

  

 

Contactgegevens  

Postadres  De Boelelaan 1105 

 1081 HV Amsterdam 

Website www.gsvu.nl 

Telefoon Inge Schadee- Eestermans, 06-51625237 

Bankrekening NL64 INGB 0004 0530 80 

 

Colofon GSVU Nieuws 

Redactie/layout Monique Krinkels 

Druk & Bindwerk Huisdrukkerij der Vrije Universiteit 

 

 

Het Gezelschap Senioren VU/VUmc wordt mede mogelijk gemaakt door  

  
 

 

mailto:voorzitter.gsvu@gmail.com
mailto:redactie.gsvu@gmail.com

