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Van de redactie  
Dit jaar bestaat onze afdeling vnVa Noord-Nederland 65 jaar. Maar we gaan nog niet 

met pensioen! Op zaterdag 23 november gaan we in Groningen ons 13e lustrum 
vieren met een feestelijk symposium. De landelijke vnVa is die dag ook present met 
ALV en met de uitreiking van de essayprijs 2019.  

We verheugen ons op een mooie dag!   
In al die jaren is er veel veranderd en met vereende krachten en inzet is echt heel 

veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Ook steeds meer mannelijke collega’s willen 
de door ons gewenste veranderingen. Her roer moet op meerdere fronten om! Goed 
dat we elkaar via onze vereniging kunnen blijven inspireren en onze stem kunnen 

laten horen.  
Ja, - al is er beslist veel verbeterd-, toch is er ook in onze tijd nog aandacht nodig 

voor vaak onzichtbare discriminatie en ongelijke kansen. Ook seksespecifieke 
geneeskunde is nog lang niet overal doorgedrongen. Prachtig dat Angela Maas in 
Groningen is uitgenodigd om dit jaar de Aletta Jacobslezing te houden!  

 
In deze nieuwsbrief vindt u de agenda met veel uitnodigingen. Zie ook pagina 8 

achter in deze nieuwsbrief. Van harte welkom bij alle activiteiten! 
Doe mee, grijp je kans en meld je aan om mee te denken in de lustrumcommissie!  
 

Ondertussen gaan wij gaan door met berichten per post in deze nieuwsbrief. Die 
beperken we vanwege de portokosten nu tot één maal per jaar. En ja eigenlijk zou 

een complete overgang naar papierloze nieuwsberichten in verband met de kosten 
niet onverstandig zijn. Ondertussen houden wij u ook dit jaar weer graag op de 
hoogte van de activiteiten en de agenda van onze afdeling. Veel leesplezier!  

 
De redactie: Hedwig Grooten en Willy-Anne van Stiphout 

 
 
 

AFDELING NOORD - NEDERLAND 

   NIEUWSBRIEF JAARGANG 14 / 2019   nummer 1 



 

NIEUWSBRIEF AFDELING NOORD-NEDERLAND – VNVA               FEBRUARI  2019       pagina 2 

 
Uitnodiging Algemene ledenvergadering vnVa Noord-Nederland en lezing.  

Graag nodigen wij je uit voor de ALV VNVA Noord-Nederland en voor een 
presentatie “Time is brain” door Marielle Padberg, neuroloog Martiniziekenhuis.  

De avond wordt besloten met onze zomerborrel. 
 
Datum: donderdag 13 juni 2019 

We zijn welkom in Cafe de Sleutel, Noorderhaven 72, 9712 VM Groningen. 
http://cafedesleutel.nl 

We kunnen vooraf  “eten wat de pot schaft” à €11,50 vanaf rond 18.00 uur (op eigen 
kosten) en de ALV begint om 19.00 uur.  

Om 20.00 uur is er een presentatie door Marielle Padberg over de nieuwe aanpak op 
de stroke-unit van het Martini ziekenhuis waar we graag wat meer over willen horen. 
Koffie en thee zijn voor rekening van VNVA Noord-Nederland. 

In verband met de catering graag aanmelden: vnva.noordnederland@gmail.com of 
tel. 050-5264179. Aspirant-leden, introducees en studenten zijn van harte welkom! 

Na de ALV en de presentatie is er rond 21.00 uur voor ieder die dat wil onze jaarlijkse 
zomerborrel. Gezellig kennismaken en bijpraten.  
 

Agenda ALV   19:00 – 19.50 uur  
1. Opening en welkom door Els Struijk, waarnemend voorzitter, met voorstelrondje.  

2. Vaststellen agenda. 
3. Terugblik op het jaar 2018. Zie ook pagina 3 van deze Nieuwsbrief. 

4. Vooruitblik op 2019. Pagina 4. Voortgang organisatie lustrum.  
5. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019. Op aanvraag en ter plekke 

beschikbaar bij Greet Meihuizen, onze penningmeester. 

6. Verslag kascommissie, Els de Knegt en Gré van Heusden. 
7. Decharge penningmeester en bestuur en instellen nieuwe kascommissie.  

8. Bestuurssamenstelling/ Bestuurswisseling  
Sharon Poort stelt zich kandidaat om mee te gaan doen in het bestuur. Shirley 
Mungroop, Els Struijk, Greet Meihuizen en Hedwig Grooten zijn bereid ook in 2019 

door te gaan als bestuurslid. Kandidaten voor de functie van voorzitter VNVA afdeling 
Noord-Nederland worden van harte uitgenodigd zich te melden. Welkom!  

9. Vaststellen (concept)verslag ALV 19 april 2018 (op aanvraag toegezonden en ter 
plekke beschikbaar). 

10. Landelijke vnVa. Zoals we hebben kunnen lezen in brieven en berichten vanuit het 

hoofdbestuur is er voor de vereniging een fundamentele vraag: hoe nu verder met 
de vnVa? Hoewel de vereniging zoals veel andere verenigingen in deze tijd aanloopt 

tegen gebrek aan instroom van jonge leden en het afnemen van actieve leden is na 
ruim inventariseren en afwegen besloten dat de vereniging zeker bestaansrecht 
heeft. Maatschappelijk is er een tendens tot individualisering en mensen schrikken 

terug voor een lidmaatschap bij een vereniging. Er is een oproep gedaan voor 
initiatieven om meer jonge artsen voor het lidmaatschap te interesseren. Taskforce. 

11. MWIA viert dit jaar van 25- 28 juli een feestelijk Centennial Congress in New York! 
Erg inspirerend en met artsen uit alle regio’s. //mwia.net/events  Wie gaat er mee?   

12. Lustrumfeest vnVa Noord-Nederland 23 november 2019. Wie doet er mee?  

Save the date voor een mooie vrouwelijke doktersdag! En by the way, ook mannen 
zijn welkom! We gaan samenwerken en blijven streven naar meer diversiteit!  

13. Rondvraag / Wvttk / Sluiting vergadering 19:50 uur.  
14. Om 20.00 uur: presentatie “Time is brain” Marielle Padberg. 
15. Rond 21.00 uur: zomerborrelen!   

 

mailto:vnva.noordnederland@gmail.com
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Mariëlle Padberg is neuroloog en medisch 
manager bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. 

Het Martini Ziekenhuis is, net als zes andere 
grote ziekenhuizen, een Santeon ziekenhuis. 

Samen verbeteren zij de medische zorg door 
continue vernieuwing. Op dit moment analyseren 
ze de zorguitkomsten van patiënten die een 

beroerte (CVA) hebben gehad.  
Hoe sneller een behandeling gestart wordt, hoe 

beter de uitkomsten van een herseninfarct     
(“Time is Brain”). Deze acute behandeling is de zgn. reperfusietherapie.  
Hierbij wordt geprobeerd het stolsel dat het herseninfarct veroorzaakt op te lossen 

of te verwijderen. Het doel van deze behandeling is het hersenvat weer doorgankelijk 
te maken teneinde de normale bloedvoorziening weer te herstellen.   
     

 
 
 

Jaarverslag 2018 VNVA Afdeling Noord-Nederland en vooruitblik 2019 
  

Terugblik 2018  
2018 was een betrekkelijk rustig jaar voor de afdeling vnVa Noord-Nederland, het 
accent lag dit jaar meer op landelijke evenementen.  

In de ALV van 2017 namen wij al afscheid van onze voorzitter, Liesbeth Jansen, en 
helaas is een opvolger nog niet gevonden. Els Struijk treedt sindsdien op als 

waarnemend voorzitter. Gelukkig werd het bestuur uitgebreid met Sharon Poort als 
aspirant-bestuurs-lid. Marieke Potijk is met manlief verhuisd naar Enschede en 
daarmee even niet meer actief in het bestuur. Als vanouds bleven Shirley Mungroop, 

Greet Meihuizen en Hedwig Grooten op hun plaats in het bestuur.  
Dit jaar overleed Willy Jansen. Willy was een van de vrouwelijke artsen van het eerste 

uur.  Tot op de zeer hoge leeftijd van bijna 91 jaar bleef zij betrokken bij de VNVA 
en was zij een trouw en actief lid. Haar mening werd graag gehoord en was altijd 
weloverwogen. Wij missen haar zeer in ons midden als een altijd attent, actief en 

wijs lid van onze vereniging.  
In oktober waren wij met het hele bestuur en nog vele anderen present op het 

landelijke lustrum van de vnVa. Thema Solidariteit. vnVa 85 jaar. Het was een 
prachtige feestelijke en inspirerende happening. 
 

De afdeling is met ondersteuning van de landelijke VNVA financieel gezond. In april 
deed de kascommissie verslag op de ALV en het financiële beleid werd goedgekeurd. 

Zoals ook helaas is te zien bij veel andere verenigingen is er een daling van het aantal 
leden en afdelingen. Over de vraag wat dit voor de vereniging betekent en hoe 
hiermee verder te gaan heeft het landelijk bestuur zich gebogen. Er heeft een 

ledenraadpleging plaatsgevonden. Conclusie is dat er voor de vnVa (helaas) zeker 
nog werk te doen is!  En daarmee wil de vnVa - voor zover mens en middelen het 

toelaten - samen met andere organisaties en initiatieven voortgaan en met verve aan 
de slag! 
 

Voor het inhoudelijk programmaonderdeel bij de ledenvergadering in de Sleutel was 
Yvonne Menzel van Psy-zo! bij ons te gast. Bevlogen en enthousiast kon zij ons vanuit 

haar jarenlange ervaring als GZ-psycholoog informeren over EMDR – wat is het en 
hoe en wanneer wordt dit toegepast - en over psychotraumabehandeling. En ook: 
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welke rol heeft hypnose bij behandeling. Een helder en betrokken verhaal. Ook 
introducees waren hier welkom. Het was een heel interessante en levendige 

bijeenkomst. 
De zomerborrel in juni – deze keer in het Feithhuys – was gezellig maar viel helaas 

letterlijk een beetje in het water.  
In september waren we welkom bij de VVAO waar Sharon Poort vertelde over haar 
werk als nucleair geneeskundige. Een leuke avond. 

In november werd volgens jaarlijkse traditie een activiteit georganiseerd in combi 
met VVAO-afdeling Groningen. We waren te gast bij de nieuwe vrouwenopvang van 

het Kopland. Na een rondleiding in het prachtige nieuwe pand vertelde Paulien 
Sissingh, de directeur van de vrouwenopvang ons meer over de werkwijze en 
ervaringen van Kopland en er was alle gelegenheid om in te gaan op vragen. Het was 

een bijzondere, interessante en indrukwekkende avond. 
Dit jaar werd samen met de KNMG een start gemaakt met het 2x per jaar organiseren 

van een activiteit voor 60plusartsen. De eerste middag in Gasselte werd ingeleid door 
Betty Meyboom-de Jong met een presentatie over “Vitaal en zinvol ouder worden”. 
In het najaar was er een bijeenkomst met een inleiding van Hanna Plantenga en 

discussie over genderdysforie in Zeegse. Het initiatief 60plusartsen blijkt heel goed 
aan te slaan en werd goed bezocht.      

 
Een aantal nieuwsberichten en attenderingen naar onze leden werd digitaal 

verzonden. Ook een nieuwsbrief van de hand van Hedwig Grooten en Willy-Anne van 
Stiphout was in 2018 het medium om onze noordelijke leden te informeren.  
In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Als bestuur vnVa 

Noord-Nederland zijn we in de loop van 2018 betrokken geweest bij het voorbereiden 
van de activiteiten rondom dit jubileum. Ook op ons eigen lustrum in 2019 zullen we 

samen met de landelijke vnVa stilstaan bij 100 jaar vrouwenkiesrecht.  
 
Vooruitblik 2019 

Groningen staat dit jaar bol van de activiteiten rond vrouwenkiesrecht. Op 8 maart, 
internationale Vrouwendag,  wordt een Vrouwengalerij geopend. Op 9 mei wordt in 

het Groninger Museum de tentoonstelling “Strijd! 100 jaar Vrouwenkiesrecht” 
geopend. In Drenthe loopt het project 100 jaar Vrouwen Kiezen in Drenthe. 
Landelijk gebeurt van alles. 100 jaar geschiedenis:  

Zie ook https://atria.nl/agenda/agenda-100-jaar-vrouwenkiesrecht-in-nederland 
De eerste feministes vochten voor vrouwenkiesrecht. In het feminisme van nu staat 

gender centraal en dit feminisme is niet alleen aan vrouwen voorbehouden. Onze 
wereld valt niet simpel uiteen in man en vrouw. Er zal meer inclusiever gedacht 
moeten worden ongeacht sekse en gender, ras, geloof, klasse of leeftijd. Dit jaar is 

er in onze regio veel aandacht voor diversiteit met feest, flashmobs, lezingen, 
tentoonstellingen, optredens, voorstellingen, zang, dans, debatten en film en meer. 

 

                                                            
 

https://atria.nl/agenda/agenda-100-jaar-vrouwenkiesrecht-in-nederland
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Voor 2019 hebben we als vereniging plannen voor jong en oud.   
We organiseren in het UMCG op 21 maart een workshop speciaal voor vrouwelijke 

artsen, over de ”fysieke uitdagingen” van het vak.  
In april hopen we samen met KNMG-district Groningen/Drenthe weer een avond voor 

coassistenten te organiseren onder de titel Carrière en privé, welke keuze maak jij? 
met medewerking Betty Meyboom en diverse collega’s die een persoonlijke pitch 
presenteren. Een avond zowel voor vrouwen als mannenstudenten.  

Na de ledenvergadering die is gepland op 13 juni horen we het laatste nieuws over 
de aanpak op de strokeafdeling van het Martini en nemen de tijd om  samen te 

“ontstressen” en bij te praten op de aansluitende zomerborrel. 
Er komen twee middagen oor 60plusartsen georganiseerd samen met KNMG 
Groningen/Drenthe (KNMG). De eerste middag is 4 april 2019 met het interessante 

onderwerp: “Is er een dokter aan boord?”. Ook activiteiten van andere organisaties 
zoals landelijke vnVa, VVAO, NVR, Soroptimisten, “Gezonde dokter”, RUG 405 jaar, 

alumnivereniging Antonius Deusing, KNMG en andere opties komen in de agenda.  
 
En dan last but not least: het lustrum in 2019!  Save the Date! 23 November 2019  

Onze afdeling wordt 65 jaar. We zijn als bestuur en lustrumcommissie aan de slag 
met het programma, maar kunnen nog wel wat ideeën en ook zeker sponsoring 

gebruiken. Alle hulp (zowel veel als weinig) is van harte welkom!  
Ook in 2019 zal het bestuur weer met vereende krachten voorwaarts gaan. Heb je 

ideeën? Heb je zin om mee te doen met ons, in bestuurs- of commissieverband?  
Geef je op bij Hedwig Grooten (vnva.noordnederland@gmail.com), 050-5264179.  
 

 
Kennismaken met …Sharon Poort 

Beste dames, 
Sinds 2018 ben ik actief lid en loop ik als aspirant bestuurslid mee bij het VNVA Noord 
Nederland bestuur. 

Ik ben in 1987 te Schiedam geboren, opgegroeid in Vlaardingen 
en mijn middelbare school was het Stedelijk Gymnasium in 

Schiedam. In 2013 ben ik afgestudeerd in Leiden in biomedische 
wetenschappen en geneeskunde. Na een maand backpacken in 
Thailand begon ik met mijn opleiding tot nucleair geneeskundige 

in het UMCG, wat ik volgend jaar zal afronden.  Ik woon met veel 
plezier in Groningen met mijn twee katten; Panacea en Afrodite 

op loopafstand van het UMCG. Mijn hobby's zijn paardrijden, 
capoeira, klimmen, zingen en dansen. 
Ik ben in aanraking gekomen met de vnVa via een collega en via 

gemeenschappelijke activiteiten van vnVa met de VVAO. De vnVa 
biedt mij netwerken, wat ik als binnenkort jonge klare goed kan gebruiken. Daarbij 

ben ik op zoek naar een mentor en kijk uit naar coaching en intervisie met 
gelijkgestemden. 
Ondanks dat er voor vrouwen veel ten goede is veranderd, geloof ik dat er nog het 

e.e.a. te behalen valt wat betreft verbetering voor de positie van vrouwen, zowel in 
de Nederlandse medische sector, als in het algemeen wereldwijd.  

Ik hoop dat mijn doorzettingsvermogen en veerkracht zullen bijdragen aan 
gelijkwaardigheid van vrouwen op de werkvloer, groei van onze vereniging en dat we 
een mooi feest organiseren voor het 65-jarig Lustrum van onze afdeling vnVa Noord 

Nederland. 
Hartelijke groeten, 

Sharon Poort 

mailto:vnva.noordnederland@gmail.com
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In memoriam Willy Jansen 

In juni kregen wij bericht van het overlijden van Willy Jansen. Willy was bijna 91 jaar. 
In 2014 was ze nog op ons lustrum, gesteund door een kleurige lange stok vanwege 

duizeligheid. Toenemend brozer maar krachtig, helder en betrokken tot op het laatst.  
Willy is altijd actief en constructief bezig geweest binnen de 
vnVa. In de 60-er jaren reisde ze heel wat af naar Utrecht en 

voerde ze pittige gesprekken met vertegen-woordigers van 
de KNMG, onder andere in de strijd voor de nodige 

verbetering van arbeidsvoorwaarden voor vrouwen. Tot op 
de zeer hoge leeftijd bleef zij betrokken en was zij een trouw 
en actief lid. Haar mening werd graag gehoord en was altijd 

weloverwogen.  
Willy was een van de vrouwelijke artsen van het eerste uur. 

Er is destijds veel bevochten! Zij was een positieve en 
inspirerende mentor en rolmodel voor haar studenten.  
We kenden Willy als een sociaal bewogen arts en verliezen in 

haar een wijze vrouw.  
Willy, onze zeer grote dank voor je betrokkenheid, vriendschap en voor alles wat je 

zo veel jaren voor de vrouwelijke artsen en de vnVa deed! 
 

 
 
 

Oproep organisatie lustrumfeest Noord-Nederland 23 november 2019 
Dit jaar bestaat onze afdeling 65 jaar. Dus alle reden voor een lustrumfeest.  

Bijzonder is dat het congres start met de ALV van de landelijke vnVa en dat op het 
lustrum ook de essayprijs, zie hieronder, uitgereikt gaat worden.  
Wie meldt zich aan om er samen met een paar enthousiastelingen, die al een eerste 

idee hebben, een heel leuke en inspirerende dag van te maken?  
Hedwig Grooten ziet je aanmelding met belangstelling tegemoet. Ook voor vragen is 

zij het aanspreekpunt.  
 

 
 

Het bestuur van de vnVa  
op de foto gezet door foto Maarten van Haaff. 
V.l.n.r. Els Struijk, Sharon Poort, Hedwig Grooten, 

Shirley Mungroop, Greet Meihuizen en ….. 
                           jij kunt hier ook bij komen staan! 

 
 
 

 
 

vnVa essayprijs 2019 – indienen voor 31 juli 2019 
Schrijf een bevlogen essay over 100 jaar actief vrouwenkiesrecht, de invloed van 
vrouwelijke artsen in de politiek, gelijke rechten in politiek en zorg.  

Voor meer informatie kijk op www.vnva.nl 
De prijs wordt uitgereikt op ons lustrumsymposium. 

 
 

http://www.vnva.nl/
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Workshop Vrouw en Arts aan het werk met fysieke uitdagingen 
 
In de workshop komen items rond vrouw en arts-zijn en de fysieke belasting die het 

werk meebrengt aan de orde. Er is veel aandacht voor ervaringen en we verdiepen 
ons in mogelijkheden voor preventie. Hoe zijn klachten te voorkomen?    

Een bedrijfsarts, een ervaringsdeskundige, een ergonoom en een docente 
kantooryoga verzorgen deze workshop:  

Lailana Purvis bedrijfsarts 

Rose Bischoff, orthopedisch chirurg UMCG 
Chantalle Alt, ergotherapeut UMCG 

Marga Groenewold, docent office Yoga/ stoelyoga 
 

Medisch werk is vaak fysiek belastend. Bij veel specialismen zien we lange 
werkdagen. Er is sprake van hoog geconcentreerd en ingespannen werken. 

Chirurgen bijvoorbeeld moeten veel staan. Veel specialismen zoals gynaecologie, 
MDL of KNO gaan gepaard met activiteiten in lastige werkhoudingen. Het kost vaak 

moeite om goed zicht te hebben op het werkveld. Er is lawaai, het werk vraagt 
steriele omstandigheden. Er is stress en tijdsdruk. De lat ligt hoog. En ….voor bijna 
alle artsenberoepen geldt: ongezond veel zitten achter de computer.  

Hoe ga je daar als vrouwelijke arts mee om? Hoe blijf je fit? En hoe lukt het om 
met lichamelijke ongemakken en belastende periodes zoals zwangerschap te 

dealen?   

 

                     
                     
Locatie:  UMCG onderwijscentrum  

Datum:  donderdagavond 21 maart 2019 van 18.00 tot 21.30 uur 
Kosten:  specialisten/HA € 60,00, ANIOS / AIOS / HA artsen in opleiding € 40.00  
Korting:  voor leden vnVa geldt een korting van € 10   

Accreditatie  aangevraagd (ABAN). Gelieve bij opgave BIGnummer te melden. 
 

Opgave:  vnva.noordnederland@gmail.com o.v.v. workshop 21 maart 2019. 
Aanmelden vòòr uiterlijk: 4 maart 2019  

Betaling:  op bankrek. nr. NL11INGB0000972538, t.a.v. penningmeester vnVa NN  
Aanmelding is definitief na afronding betaling. Het aantal plaatsen is beperkt.  
Deze avondscholing wordt georganiseerd door vnVa afdeling Noord-Nederland   

Voor meer informatie over het programma en aanmelding: 
        Hedwig Grooten, secr. vnVa NN,  050-5264179 

                 Sharon Poort, specialist i.o. Nucleaire Geneeskunde UMCG  
                 via vnva.noordnederland@gmail.com  

mailto:vnva.noordnederland@gmail.com
mailto:vnva.noordnederland@gmail.com
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Agenda  

 

6 maart 2019 Aletta Jacobslezing, Academiegebouw 20.00 uur Groningen  

Angela Maas: Behandel haar met respect! www.sggroningen.nl 

8 maart 2019       internationale vrouwendag, www.internationale-vrouwendag.nl 

21 maart 2019     Workshop Vrouw en Arts (deze nieuwsbrief pag.7) 

14, 19, 21 en 26 maart 13.30 uur: film: de dirigent - Pathé Groningen  

30 maart 2019     ALV landelijke vnVa en Corrie Hermannprijs symposium, zie 

www.vnva.nl 

4 april 2019  “Is er een dokter aan boord?” lezing 60plus artsen bij van der 
Valk in Assen, 14.00 uur 

4 april 2019 VVAO-afdeling Friesland, literaire avond met Marja Vuijsje, 
Drukkerij v.d. Eemszaal Harmonie Leeuwarden, 20.00 uur  

kosten €10,00, info en opgave via 058-2890431 

13-19 april 2019 Spanje retraite, mindfulness/compassie www.gezondedokter.nl 

17 april 2019 Studentenavond: carrière en privé in het Van Swinderen Huys. 

vnVa Noord-Nederland i.s.m. KNMG,  

9 mei 2019 Feestelijke opening tentoonstelling Groninger museum:  

                            Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht  

13 juni 2019 ALV vnVa Noord-Nederland (deze nieuwsbrief), presentatie door 

Marielle Padberg en zomerborrel 

23 november 2019 13e lustrum vnVa Noord-Nederland, Groningen i.c.m. ALV 
landelijke vnVa en uitreiking lustrumprijs (deze nieuwsbrief) 

 

 

        
                                                                                                                                     
 

                          

 
 
 

 

Colofon 

Redactie 

Willy-Anne van Stiphout 
Klooster 5 

7851 AH  Zweeloo 
stipdot@xs4all.nl 

Hedwig Grooten 
Goeman Borgesiuslaan 2 
9722 RH  Groningen 

grooten@home.nl  
 

Oproep  
Bijna alles gaat via de mail. 
Wilt u op de hoogte blijven 

geef uw (nieuwe) e-mailadres 
altijd door.  

Stuur een bericht naar: 
vnva.noordnederland@gmail.com 

 

 

 

 

bestuur 
vnVa Noord-Nederland 

 
Els Struyk, lid, waarn. voorz. 
elsstruyk@gmail.com 

06-24 891 565 
Greet Meihuizen-de Regt, 

penningmeester 
greet.meihuizen@xs4all.nl 
050-541 1546 of 06-28 571 138 

Hedwig Grooten, secretaris 
grooten@home.nl  

050-526 4179 
06-15510584 

Shirley Mungroop, lid 
s.mungroop@gmail.com 
050-5340614 

Sharon Poort, kandidaat-lid 
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