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   vrouw van nu van flevoland
                        2022 
We hebben als provinciaal bestuur nog
iets recht te zetten; bij de terugblik op
het 90-jarig bestaan van VvN in Orp-
heus hebben wij Doro Zoeteman als
Vrouw van Nu voor Flevoland naar
voren geschoven.
 
Daarna werden we als het ware door
Doro op de vingers getikt ….. Zij had dan
wel veel voor ons betekend maar in haar
ogen was er iemand met nog een lange-
re staat van dienst. Op Doro’s voorstel
hebben we degene met een langere
staat van dienst voorgedragen als
Vrouw van Nu 2022.
 
Helaas ging dat niet door omdat het lid
uit Brabant dat de projectgroep “Plastic
en ik” gestart is de meeste stemmen
naar zich toe trok.
Toch wilden we die vingerwijzing van
Doro niet zomaar voorbij laten gaan. 

Voordracht
•Je slaat nieuwe wegen in
• Je bent zichtbaar binnen en buiten de
vereniging
• Je stimuleert en inspireert anderen om
mee te doen
• je bent een rolmodel
• Je hebt een positieve uitstraling
• Je brengt de Vrouwen van Nu op een
positieve manier onder de aandacht

Anjo was voorzitter van de afdeling Na-
gele in de jaren 80 en voorzitter van de
Provinciale Agrarische Commissie van
1986 tot 1992. Ze heeft veel betekent
voor de emancipatie van vrouwen op
het platteland, b.v. de man/vrouw maat-
schap. Die komt er in 1984. Ze staat voor
haar mening, je weet wat je aan haar
hebt, je kunt op haar vertrouwen.
 
Met Anjo Geluk – Geluk heeft de afde-
ling van Vrouwen van Nu Nagele dubbel
Geluk. Het afdelingsbestuur kan altijd
op haar rekenen. Als er een vacature is
en er is niemand die deze wil opvullen:
Anjo vult hem in. Ze stelde zelfs de kan-
tine op haar boerderij beschikbaar voor
een vergadering toen er geen andere lo-
catie beschikbaar was.
 
Voor de kleine afdeling wist ze de be-
kende Hoogleraar Cardioloog Angela
Maas voor een lezing te strikken waar

alle afdelingen van de Provincie welkom
waren. Cardioloog Angela Maas is een
pionier in de zorg voor het vrouwen-
hart. 
 
Nog steeds is Anjo bezig. Waar ze een
handje kan helpen, is ze paraat. Ze
draagt zoveel  ervaring en kennis met
zich mee. Een bijzondere vrouw met
hart voor de samenleving en met veel
interesses.
 
Daarnaast kunnen we altijd een beroep
op jou doen en je loopt dan weer de
benen onder je gat vandaan om het voor
elkaar te krijgen. (Ik denk dan aan Le-
denraad vervanging en het uitgebreid
meelezen en kritisch kijken naar de be-
groting en het MeerJarenBeleidsplan
MJB)
 
Daarom Anjo Geluk – Geluk heeft het
PB gemeend jou voor 2022 uit te roepen
tot Vrouw van Nu van Flevoland. En bij
zo’n nominatie hoort een aardigheidje
een: FOR YOU (Meer dan geluk)
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    vrouwen van nu flevoland
                     60 jaar 

Vrouwen van Nu Flevoland vierde op 2 november 2022 met
130 vrouwen in de Cantine in Lelystad het 60-jarig  bestaan.
Vanwege Corona was dit een jaar later.
 
De voorzitter van het Provinciaal Bestuur Marjo van de Sluis
was niet aanwezig. Zij heeft samen met haar man een rond-
trip door Europa gemaakt. Door brandstof problemen in
Frankrijk zat zij op 2 november nog in Spanje. De voorzitter
werd vervangen door Lianne Schlepers.
Marjo had wel een speech voorbereid, deze werd voorgelezen
door Lianne. Zo was ze er toch een beetje bij. De speech kun
je nalezen op de website.

Na de speech werd Anjo Geluk verrast met de titel Vrouw van
Nu van Flevoland 2022.  Zij werd in het zonnetje gezet en
kreeg als aandenken een klavertje 5, wat meer dan geluk be-
tekent.

We hebben diverse felicitaties gekregen van onder andere de
andere provincies en afdelingen.
 
Van de afdeling Dronten werd de kaart voorgelezen:
“Van harte gefeliciteerd met jullie 60-jarig Jubileum van Vrouwen
van Nu Flevoland. Wat de toekomst ook brengt, dit zijn toch 60
prachtige jaren geweest. Vele cursussen, lezingen en ontmoetingen.
Zeker de moeite waard om een feestje te vieren. We hopen op een
gezellige dag 2 november. Vrouwen van Nu Dronten. “

Samen hebben we geproost
met prosecco op
ons 60-jarig bestaan. 

“Ontmoeten” stond hoog in het vaandel en dat werd ook
zeker gedaan tijdens het genieten van de koffie, de prosecco
en de lunch. Alles was prima verzorgd.
Na de lunch was het tijd voor een optreden met mooie liedjes
en inspirerende verhalen. Een middagje met Inez Timmer
werd een gezellige middag.

Korte biografie Inez Timmer.
• In Hilversum heeft zij eind jaren 80 5 jaar op het conserva-
torium lichte muziek gestudeerd.
• Ze schitterde in Nederland onder andere in “The Phantom of
the Opera”.
• In Oostenrijk en Duitsland is zij ook heel actief geweest: 
onder andere in Elisabeth, Les Miserable en Anatevka.
• Ook heeft zij voorstellingen vertaald uit het Duits zoals “Op
alle Fronten” uit 2016. Deze vertaling is met  5 sterren be-
loond.
• Maar eigen voorstellingen schrijven was altijd haar grote
wens. Een voorbeeld hiervan is: Lili Marleen.
• Inez woont net over de grens in Duitsland. Maar haar inspi-
ratie doet ze op in haar tweede huis in Friesland, waar ze tot
rust kan komen.
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Wij hebben 2 x 45 minuten genoten van haar programma 
“Middagje met Inez”. Dit steekt de draak met het ouder wor-
den. Daarvoor gebruikt zij  veel muziek en ook herinneringen
uit de jaren 70. Lianne bedankte Inez met een bloemetje.

Anjo Geluk bedankte namens Marjo van der Sluis de feest-
commissie. De feestcommissie bestond uit Julia Bosschert,
Jeanette van der Meer, Truus Geertsema en Lianne Schlepers.
Ter afsluiting kregen we nog een hapje en een drankje waar-
na we afscheid namen van elkaar tot een volgende keer bij
een provinciale activiteit. Tenslotte kreeg iedereen nog een
kleine attentie mee, een kookwekker met de korenaar erop.
Kijk voor meer foto’s op de provinciale website. 

Donderdag 16 februari 2023 organiseert de provinciale cul-
turele commissie met de afdeling Emmeloord een excursie/
workshop bij
Van Bentem Sierteelt, Oosterringweg 2a in Marknesse
Kosten:     25 euro incl. koffie
Tijd:           13.30 uur – 16.00 uur
Opgeven: voor 9 februari 2023 bij
                   vrouwenvannu.flevoland.cultuur@gmail.com of    
                   bel naar 06 12 16 82 48 (Truus Geertsema)
Opgeven is betalen! 

 
Vrouwen van het eerste uur

Op 20 september hebben wij het 60-
jarig jubileum gevierd in de Open Hof.
 
Froukje Boezeman en Alie Renken
waren bij de oprichting en dus al 60 jaar
lid! Zij kregen van onze voorzitter Lize
Besseling een corsage opgespeld.
 
Er was een grote opkomst en na het
heerlijke buffet gingen de voetjes van de
dames van de vloer, onder muzikale be-
geleiding van Toon Lips. Het was een
zeer geslaagde en gezellige avond.

Meer foto’s op de website.

60 jaar
dronten

workshop

geluk

Geluk vind je niet
Als je alleen blijft zitten.
 
Geluk vind je wel
als je met anderen samen bent.
 
Geluk vind je niet
op een onbewoond eiland.
 
Geluk vind je daar
waar mensen elkaar echt ontmoeten.
 
Geluk vind je niet
als je er alleen naar zoekt.
 
Geluk vind je ten volle
als je jezelf voor anderen inzet. 

vervolg 60 jaar flevoland
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Het was een verrassende rondleiding
met een geweldige gids. Dames als u er
niet bij was, u heeft wat gemist. Almere,
een jonge stad en gemeente in Flevo-
land. Rem Koolhaas ontwikkelde in 1994
een visie op het centrum van Almere.
Samen met Floris Alkemade, René van
Zuuk en Herman Hertzberger.
 
Almere staat bekend om haar architec-
tonische gebouwen waaronder de bibli-
otheek, het theater en het prachtige uit-
zicht vanuit het voormalig Hudsonge-
bouw. Kunstlinie Almere (KAF) is een
theater en expositieruimte en heette
oorspronkelijk Schouwburg Almere. Het
ontwerp is van de Japanse architecten
Kazuyo Sijema en Ryue Nishizawa.
 
De bibliotheek is een ontwerp van de
Amsterdamse architecten Meyer en van
Sloten. Naast de bibliotheek zijn in het
gebouw een theater, filmzaal, lunchcafé,
cursus- en studieruimte ondergebracht.
Internationale architecten uit Tokio,
Londen, Parijs en Zurich hebben hun
handtekening in Almere achtergelaten.

        stadswandeling almere
                6 oktober 2022

ik ben om!
 
Onze enthousiaste gids Magda vroeg
aan het begin van de wandeling. "Wie
woont er in Almere?" Niemand van de
deelnemers. Daarna vroeg ze, "wie zou
er in Almere willen wonen?". Ook daar
werd  ontkennend op gereageerd.
Wacht maar af, na de rondleiding ben ik
benieuwd wie er misschien toch in Al-
mere zou willen wonen!
 
Na de rondleiding in de bibliotheek was
ik om. Alleen voor de bibliotheek zou ik
in Almere willen wonen. Wat een mooi
gebouw van de architecten Meijer en
van Sloten. We hebben bij deze rondlei-
ding veel bijzondere gebouwen gezien. 
Truus Geertsema Bibliotheek Almere

agenda
 
16 februari 2023: Workshop/Excursie
waar: Marknesse
2 april 2023: Zondagmiddagwandeling
waar: Lelystad
4 april 2023: Jaarvergadering Provinciaal
Bestuur
waar: Open Hof in Dronten
mei/juni 2023: Agrarische Tour
5 oktober 2023: Stadswandeling
waar: Harderwijk
 
Kopij inleveren voor 20 december 2022
vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.
com
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