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Eindelijk een Fysiek samenzijn

Bestuur

Zaterdag 30 oktober 2021:

ELV en besturendag
in aantocht
Door Astrid van Heumen (voorzitter
hoofdbestuur)
VVAO, Afdeling Amsterdam

30 oktober a.s. vormt Grand Hotel
Karel V het decor voor de extra

JAC-leden, leden van Verdienste
en ledenraadvertegenwoordigers.
Aanmelden voor de ELV en de
besturendag kan nog op het
besloten gedeelte van de website
onder DOCUMENTATIE/ELV/30-102021. In verband met Covid is
digitaal aanmelden een vereiste.
LET OP: u krijgt uitsluitend toegang

Ledenraadsvergadering en de
besturendag van de VVAO. De ELV
is toegankelijk voor alle
bestuursleden, FAC- en

met een geldige QR-code of een
negatieve PCR-test (niet ouder dan
24 uur).

Lees verder

Jongeren

VVAO NEXT
6 november: Opiniemaker Julia Wouters voor carrièrevrouwen

Workshop ‘Staan en opvallen’ voor Club 33
Door Klaartje Groot, portefeuillehouder
Jongeren

mannen over te laten, een boeiend
boek dat voor elke vrouw in een

VVAO, Afdeling Amsterdam

mannenwereld leerzaam en
interessant is. Het biedt ook veel

Jongere leden van de VVAO van
alle afdelingen opgelet!

praktische handvatten die je direct
kunt toepassen op de werkvloer.

Opiniemaker Julia Wouters komt
voor Club 33 een workshop geven
in Villa Jongerius te Utrecht op
zaterdag 6 november aanstaande
van 10.00 - 13.00 uur.
Deze workshop is het startschot voor
Club 33, waar ambitieuze vrouwen in
de startfase en doorstootfase van
hun carrière bij elkaar komen om
elkaar te leren kennen, van elkaar te
leren en je netwerk uit te breiden.
Julia Wouters schreef De Zijkant van
de macht, waarom de politiek te
belangrijk is om aan

Lees verder

Concert de Hohe Messe
5 februari 2022
MELD HIER AAN

Bezoek de ELV en besturendag
30 oktober 2021
Locatie: Grand Hotel Karel V te Utrecht
Aanmelden voor ELV en besturendag via besloten deel van de VVAO-website
(LET OP: Richtlijnen RIVM voor toegang horeca worden gevolgd)

Senioren

Leny Gubbi stelt
zich voor
Leny Gubi, portefeuillehoudster
Senioren
VVAO, Afdeling Utrecht

Tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 19 juni
jongstleden stond mijn verkiezing
voor het HB, portefeuille Senioren,
op de agenda. Dat ik werd
gekozen was mooi. Ik ga hard aan
de slag om allerlei onderwerpen
die ons senioren aangaan,

interesseren en bezighouden over
het voetlicht te brengen en om
een interessant en interactief
programma aan te bieden.
Ik ben 73 jaar en woon in het midden
van het land in het historische

IJsselstein. Ik ben lid van de afdeling
Utrecht, waar ik al vele jaren
museumbezoeken organiseer en
met veel plezier geniet van het
Buurtavontuur Lekstroom.
Lees verder

Column

Strijd tegen de duiven
Vorig jaar was het nog leuk. Een duif op het balkon was een gelegitimeerde manier om het waterpistool
ter hand te nemen. Eerst had ik een kleintje, maar er bleken ook watergeweren te bestaan, die wel zes
meter ver konden schieten. Zo was het vaker raak en het was leuk om te doen. Dit jaar is het anders. De
duiven hebben mijn bankje ontdekt en gebruiken de armleuning om op stok te gaan. Die beesten poepen
ook als ze slapen, dus ik vind het onaangenaam bezoek. Ik jaag ze weg als ik ze hoor. Soms word ik 's
morgens wakker van het geroekoe. Dus uit bed en ze wegjagen. Met watergeweer. En hopen dat de
buren me niet zien, want zoveel heb ik niet aan als ik uit bed stap. Na verloop van tijd blijkt dat de duiven
genieten van de ochtenddouche. Ze blijven gewoon zitten. En ze wekken me steeds vroeger, omdat het
eerder licht wordt. Wat te doen? Ik heb een stok nodig, denk ik, terwijl ik wakker lig. Daar schrikken ze
vast wel van. Een bezemsteel of zo. Ik heb een luiwagen, daar zit een klein bezempje aan, dat helpt
misschien. Roekoe. Luiwagen gepakt, deur open gedaan, weg duiven. Totdat dit ook niet meer helpt. Ze

blijven zitten en ik zwaai met de luiwagen. Ik raak er een, we schrikken er allebei van. Het helpt wel, die
duif heb ik niet meer teruggezien. Maar zijn partner wel. Op internet staat dat plastic kraaien vaak helpen.
Vier kraaien besteld, want ik heb twee balkons. Helpt niks. Het zijn echte stadsduiven, ze trekken zich
niets aan van plastic kraaien. Cd's ophangen, dat is een andere manier om ze te verjagen. Maar welke
cd's wil ik offeren? Ik heb net mijn hele collectie gekopieerd en het is mijn bedoeling om de originele naar
het conservatorium te brengen, daar zijn vast wel studenten die mijn duurbetaalde cd's willen hebben.
Dan realiseer ik me dat ik nog een hele Beethoven-serie heb van het Kruidvat. Ooit gekregen van mijn
zus, die ze weer van haar buurman kreeg. Als ik die nou eens kopieer en dan ophang? Zo gezegd, zo
gedaan. Dat helpt. Het ziet er vrolijk uit, hoewel ik zelf ook een beetje knetter word van het geschitter. De
duiven gaan naar de buren. Sneu. Maar ik kan weer doorslapen. Wat hoor ik? O, nee, nu zit er één in mijn
bloembak. Roekoe... Waar heb ik mijn satéprikkers?

Joke Tacoma, VVAO - Afdeling Rotterdam

Sociaal

Het Negerboek van Lawrence Hill

Vanwege de grote belangstelling

slavenhandel verbonden bestaande
locaties en historische personen met
informatie uit een unieke historische
tekst, het Book of Negroes. Een

voor het slavernijverleden is het
goed opnieuw aandacht te vragen
voor het indringende Het
Negerboek (Ailantus Amsterdam

Engels register uit 1783 met de
namen van drieduizend
Amerikaanse zwarte mannen,
vrouwen en kinderen, hun leeftijd en

2011; The Book of Negros, 2007)
van Lawrence Hill (Toronto 1957),

hoe ze hun vrijheid verkregen, die
als dank voor hun vrijheid tijdens de

Door Machteld Roede
VVAO, Afdeling Maastricht

die via zijn vader afstamt van
Amerikaanse slaven

Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog vechten
voor de Britten en vanuit Manhattan

Een combinatie van fictie over met
de mensonterende Trans-Atlantische

werden verscheept naar het Britse
Nova Scotia aan Canada’s Oostkust.

Lees verder

Vacatures

Vacatures
Vacature JAC-leden
Aanmelden: kantoor@vvao.nl

Agenda

Open Events
30-10-2021
ELV en besturendag
ELV
Aanvang: 10.30 uur tot 12.45 uur
Voor bestuursleden, FAC- en JAC-leden, ledenraadsvertegenwoordigers en
leden van verdienste. Aanmelden via besloten deel van de website.
Besturendag
Van 14.00 tot 17.00 uur en daarna een afsluitende borrel
6-11-2021
Julia Wouters voor Club 33, workshop
Julia Wouters is publiciste en eigenaar van Leading Women. Ze traint vrouwen
om optimaal te functioneren in organisaties. Ze houdt Nederland scherp op het
gebied van vrouwenemancipatie.
Kosten: VVAO-leden € 15.00, niet-VVAO-leden € 25,00
Aanmelden: aanmeldformulier

5-2-2022
Concert J.S. Bach in de Grote Zaal van Concertgebouw in Amsterdam
Aanvang: 20.15 uur
Deelnamekosten: voor VVAO-leden €59,50 (incl. 2 drankjes), aanmelden met
kortingscode
Organisator: Hoofdbestuur VVAO
Aanmelden: aanmeldformulier
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