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Krachten bundelen ondanks
corona
UITNODIGING
Een picknick en een
lezing op Parc
Broekhuizen
Door Astrid van Heumen
VVAO, afdeling Amsterdam

Op 12 september a.s. nodigt het
Landelijk Hoofdbestuur van de
VVAO u uit voor een picknick op
landgoed Parc Broekhuizen in
Leersum en een lezing over
‘Edelen en Bedelen’ van Francisca
Laporte.

De lezing van Laporte begint om
12.00 uur in het koetshuis van Parc
Broekhuizen. Daarna krijgt iedereen
een eigen picknickmand en -kleed
uitgereikt en kan een heerlijke plek
worden gezocht op het immense

terug. Aanmelden kan tot uiterlijk 9
september 2020. Kosten voor VVAOleden € 35,00 per persoon en voor
introducees € 40,00 per persoon.
Aanmelding gaat op volgorde van
binnenkomst. Er is in verband met

grasveld voor het landgoed. Bij
slecht weer is de picknick in het
koetshuis. Voor deelnemers die dat
willen en kunnen maakt Laporte
daarna een wandeling
naar Overlangbroek en weer

corona maximaal plaats voor 50
deelnemers. Indien er meer
aanmeldingen binnenkomen, dan zal
een tweede datum worden geprikt.
Aanmelden: aanmeldformulier

Lees verder

Opleiding

Hoger onderwijs voor ouderen
(HOVO)

Een leven lang
leren, ook na je 50e

Dit om antwoord te kunnen geven op
vraagstukken uit het verleden en om

Door Anna Schimmel

lastige vraagstukken van nu beter te
kunnen duiden en op de hoogte te

Afdeling Zutphen

Als 50-plusser wil je jezelf blijven
ontwikkelen. Je wilt meer weten
over onderwerpen als
(kunst-)geschiedenis, archeologie,

blijven van de laatste
wetenschappelijke ontwikkelingen.
Om deze antwoorden te vergaren is
het natuurlijk mogelijk om
(wetenschappelijke) artikelen te
bestuderen of om artikelen op te

filosofie, menswetenschappen,
gentechnologie of klimatologie.

zoeken in de media of
universiteitsbibliotheken en dus veel

Een leven lang leren dus, ook na
je 50e.

te lezen. Een minstens zo
interessante mogelijkheid is echter
om naar een collegereeks van de
HOVO te gaan. In dit artikel meer
hierover.

LEES VERDER

Picknick en lezing 12-9-2020
Aanmelden: aanmeldformulier

Prinsessendag 2020: Zij maakt het verschil
Cultuur

Engelse
inspiratie….

bos of park, want het motto is:
‘Geniet thuis of op een rustige
plek’. Misschien kan dit voorbeeld
tot inspiratie dienen voor allerlei
nieuwe, creatieve gezinsuitingen
in coronatijd.
Ter inspiratie een familie-tafereeltje
uit de 18e eeuw. Op een mooie dag
zijn de families op deze illustratie
bezig met alledaagse dingen: de
figuren zitten ontspannen te praten,
te vissen en natuurlijk Engelse thee
te drinken. Dit is een voorbeeld van
een zogeheten ‘Conversation piece’,

Door Ingrid van Leeuwen
Afdeling Den Bosch - Tilburg

De zomer is tot nu toe prachtig.
Jammer dat we er niet allemaal op
uit mogen trekken naar strand,

een schilderij dat een inkijkje geeft in
het dagelijkse leven; een genre dat
zeer in de mode raakte in het 18e
eeuwse Engeland.

LEES VERDER

Economie

Leiden lanceert emancipatie-barometer
In december 2019 had de afdeling
Leiden tijdens haar lustrum een

Door Jaqueline Santen-Reestman
Afdeling Leiden

Hoe staat het met de emancipatie
in Nederland? En wat zijn de
gevolgen van de coronacrisis
voor werkende vrouwen? Om hier
een antwoord op te kunnen
formuleren ontwikkelde de
afdeling Leiden de emancipatiebarometer.

tweetal sprekers die een
lezing gaven over het thema
‘Stereotyperingen, vroeger en nu’.
Allebei de sprekers onderbouwden
hun lezing met getalsmatige
informatie over bijvoorbeeld het
percentage vrouwen dat financieel
onafhankelijk is, het aantal werkuren
van vrouwen en mannen etc. Vaak
schokkende getallen, maar wel zeer
informatief aldus de reacties van de
toehoorders. Voor de afdeling Leiden
waren deze reacties aanleiding om
een emancipatie-barometer te
ontwikkelen, die nu voor het eerst
hier gepresenteerd wordt.

LEES VERDER

Vacatures

Vacatures
* Oproep van twee JAC-leden en een FAC-lid
* Oproep extra kascommissie-lid
* Vacature diverse commissie-leden (zie film nieuw Hoofdbestuur)
* Vacature hoofdredacteur MAAK!Kennis

Aanmelden: kantoor@vvao.nl
Agenda

Open event
12-9-2020
Picknick op Parc Broekhuizen en lezing Francisca Laporte.
Deelnamekosten: lid VVAO: € 35,00
Introducee: € 40,00
Aanmelden: aanmeldformulier

Regionale activiteiten
9-9-2020
‘Inzicht in generaties’ door Danielle Schreurs
Organisator: VVAO Breda
Aanmelden: https://www.vvao.nl/agenda
11-9-2020
Regiomiddag met Jo van Gogh-Bonger
Organisator: VVAO Gooi- en Eemland
Aanmelden: https://www.vvao.nl/agenda
24-9-2020
Inloopborrel, diner en lezing door Coby Nell
Organisator: VVAO Arnhem
Aanmelden: https://www.vvao.nl/agenda
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