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Vrouwennetwerk Rijnstreek Alphen aan den Rijn. 
   
Toelichting bij de speld, speciaal gemaakt voor Merlijn Bles, Netwerkster van  
het jaar 2021. 
 
Dan toch de eer gekregen voor jou, Merlijn, een speld te mogen maken. 
De C van communicatie, waar je je werk van hebt gemaakt. Sinds 2007 als 
senior communicatieadviseur bij ZonMw; een  zelfstandig Nederlands 
bestuursorgaan die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie verzorgd.  
Je legt verbindingen op inhoud en tussen mensen om aan te sluiten bij de 
informatiebehoefte van de buitenwereld.  
Doordacht werken. 
De C van Covid-19, ofwel Corona, waar je recent heel hard aan hebt gewerkt bij 
ZonMw om de communicatie en organisatie rondom dit vreselijke virus te 
verzorgen en te optimaliseren. 
De C van Contact leggen, waar jij heel goed in bent 
De C van Constante factor binnen het Vrouwennetwerk. Altijd een luisterend 
oor en oprecht geïnteresseerd in de ander. Nieuwe leden vinden bij jou een 
warm welkom.  
De C van cultuur, want je bezoekt graag een museum en theater. 
De C, zoals ik hem in de speld heb gemaakt is vooral ook een vorm die  
omarming weergeeft. Dat was de eerste gedachte die bij mij ontstond, toen ik 
hoorde dat ik voor jou aan het werk mocht gaan. 
Je houdt van de natuur. 
Er is een stukje natuur in de speld verwerkt in de vorm van parelmoer. 
Daarnaast moest er ook een stukje beweging in komen, want je houdt van 
dansen en dynamiek. 
De kleur van het steentje van het hangertje wat beweegt vond ik moeilijk te 
bepalen voor een kleurrijk mens als jij. 
Ik heb voor wit met een tikkeltje geel er in gekozen, wit, de kleur die de weg 
opent voor het creëren van alles  wat de geest nieuw kan bedenken en geel 
voor warmte en zonneschijn. 
Merlijn ik wens je veel plezier bij het dragen van deze speld en wens je nog vele  
dynamische jaren toe in je werk en in je verdere netwerk. 
 
 
Will de Heij. 


