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Recept voor (be)stuurloze afdeling
Benodigdheden
Men neme een paar snufjes leden.
Voeg daar een mespuntje bestuur bij.
Zet een gezellige tafel met stoelen klaar.
Maak verse koffie en thee.
Voeg een paar stukjes lekkers toe.
Bereiding
Neem de tijd om alles te mengen.
Laat daarna nog eventjes rusten.
Kijk voorzichtig of alles is gerezen.
Laat het nog even nasudderen in een
warme omgeving.
Te gebruiken
Snijden in kleine stukjes.
Verdeel 't geheel onder de aanwezigen.
Praat samen na over de smaak.
Laat anderen iets toevoegen.
Mogelijk om elk jaar een nieuw             
ingrediënt toe te voegen.
Eet smakelijk!

 

blik op de toekomst
tekst namens PB: Ans Stam-van Barneveld en foto's paddenstoelenbos Otterlo: Gerie Verbraeken 

Op een mooie dag in september zijn we
als PB van VvN Gelderland afgereisd
naar Amersfoort om afscheid te nemen
van Carla Weijers, de directeur van het
LB. Zeven jaren lang hebben we fijn met
Carla samengewerkt. We wensen haar
nog een mooie tijd toe, o.a. voor het
schrijven van een boek.
In een vergadering van het PB, ook in
september, vond onze eerste kennis- 
making plaats met Erica van Engel, de
interim directeur, die bij alle provinciale
besturen op bezoek gaat. Zij is benoemd
voor één jaar. Gelderland was de eerste
provincie die haar ontving. We hebben
onze activiteiten als PB natuurlijk goed
onder haar aandacht gebracht en Erica
was verrast door al de dingen die we als
PB voor afdelingen, commissies en leden
financieren en organiseren.

 

In januari worden er door het PB in de   
3 regio's van Gelderland voorlichtings- 
bijeenkomsten georganiseerd om met
elkaar van gedachten te wisselen over
de twee scenario's die door de ledenraad
gevraagd zijn uit te werken. Deze scena-
rio's zijn al genoemd in nieuwsbrieven
van het PB in mei en november 2022 en
zijn te lezen op de provinciale website.
In het kort:
Scenario 1: Door. Zo doorgaan, dus met
afdelingen, Provinciaal Bestuur, Landelijk
Bestuur, Landelijk Bureau, Magazine en
ledenraad. Wat zal leiden tot contribu-
tieverandering.
Scenario 2: Lokaal. Verder met VvN met
alleen lokale afdelingen, die worden on-
dersteund vanuit een klein landelijk ser-
vicebureau. De provinciale laag is er dan
tussen uit. Wij als PB zijn hierover erg
bezorgd.
We hopen op deze 3 voorlichtingsbijeen-
komsten met elkaar tot een zo groot
mogelijk voor iedereen aanvaardbaar 

advies te komen dat het voortbestaan
van de landelijke vereniging VvN waar-
borgt. En nog belangrijker, door het le-
denraadslid van Gelderland meegeno-
men kan worden in haar besluit en uit-
brengen van haar stem voor de keuze
van het scenario waarmee VvN de toe-
komst in gaat. Deze bijeenkomsten zijn
belangrijk voor alle afdelingsbesturen en
geïnteresseerde leden. De uitnodiging
hebben jullie inmiddels ontvangen.
De datums zijn 10 januari in Heelweg,     
14 januari in Ophemert en 19 januari in
Hoevelaken.
Deze maand is er in het PB afscheid ge-
nomen van Ans Arfman. Ans blijft lid van
de commissie CCPR als PR-vrouw en is
2e webmaster naast Netje Roeterdink.
Een bedankje van het PB voor het on-
dersteunen met het secretariaat vanaf
begin 2021.
Met onze 5 commissies, CCPR, Impuls en
beheerders van de PR-koffiers en de
dames die laptops en beamers uitlenen
aan afdelingen, hebben we in oktober
erg plezierige ontmoetingen gehad. We
noemen dit commissies op de koffie. Er
zijn richting PB veel waardevolle ideeën
en opmerkingen geuit. Dames bedankt
hiervoor. De afgelopen coronajaren zijn
de PR-koffers minder uitgeleend en ook
de laptops zijn verouderd. De beamers
functioneren nog wel. We gaan dit ge-
bruik evalueren. PB-leden zijn op uitno-
diging naar afdelingen geweest die een 

jubileum hebben gevierd; erg goed voor
de contacten. Blij zijn we als PB dat er
weer afdelingen zijn die in 2023 de wan-
del- of fietsdag willen organiseren. Zie
de agenda op de laatste provinciale pa-
gina. Naar een afdeling die de bridge-   
drive in september 2023 wil houden
wordt nog gezocht. We kijken ook erg
uit naar de POD 2023 op 9 mei in Tiel en
zijn druk met de voorbereidingen. Met
alle leden willen we graag verder in de
toekomst. Maken jullie als leden vooral
gebruik van alles wat we aanbieden.     
Het PB wenst iedereen fijne kerstdagen
en een gezond 2023 toe.
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afdelingsjubilea
 

tuinenreis 2023

creatief
handwerk

Afdeling Vaassen/Emst bestaat 65 jaar
(tekst: Dorothee Gorter)
 
De dag van de oprichting was 7 februari, maar door de Coro-
na-perikelen is het jubileumfeest uitgesteld naar september.
Op deze feestdag werden eerst de interessegroepen (fietsen,
tuin en lezen) in het zonnetje gezet ter viering van hun
25-jarig bestaan.
Daarna was het de beurt aan de Mannen van Naam, een thea-
terband met drie doorgewinterde muzikanten. Met een ver-
haaltje, zang en zeer gevarieerde muziek werd het een gran-
dioze avond waar we met plezier op terug kunnen kijken.

Tuinen kijken op de grens van Overijssel en Drenthe,
ga mee op 20 en 21 juni 2023!
Er worden gevarieerde tuinen van gepassioneerde eigenaren
bezocht, met elk hun eigen verhaal. Ook staat er een kwekerij
op het programma. Vervoer per comfortabele touringcar en
overnachting in een goed hotel. Wie gaat er mee? Alle leden
van Vrouwen van Nu kunnen zich aanmelden. Vanaf januari
info beschikbaar op vrouwenvannu.nl/gelderland  (tuincom-
missie). Verdere inlichtingen bij Lucia Schutte, 0545-481392 of
oevershorst2@kpnplanet.nl (tekst en foto:Lucia Schutte)

Jubileumfeest – Vrouwen van Nu
Twello   (tekst Betty Rietman)
 
In oktober heeft de afdeling Twello van
Vrouwen van Nu haar 75+1 jubileum ge-
vierd. Er waren maar liefst 110 vrouwen
aanwezig om dit feest te vieren.
Vooraf was er veel werk verzet door de
diverse interessegroepen. Er was een
bord met vlaggetjes bij de ingang. Hier
was ook het welkomstdrankje en de
corsage (ook gemaakt door eigen leden).
In de zaal was een tijdpad van de vereni-
ging uitgezet (tafels met afbeeldingen
en voorwerpen).
In een ander deel van de zaal waren

foto: Gerrit ten Bosch

Geslaagde jubileumtentoonstelling
We kijken terug op een zeer geslaagde
tentoonstelling. Met meer dan 400
handwerkstukken was het een kleurrijk
geheel en viel er veel moois te bekijken.
Kijk op de website voor de foto’s.
Ook het project Breirol Henriëtte
Huizinga stond vol in de aandacht. Er
waren veel breirollen en zelfs de

tafels feestelijk gedekt voor een driegan-
gen diner. Tussen de gangen werd opge-
treden door een groepje dames dat met
verhalen en liederen ook weer een blik
gaf op het verleden van de afdeling. Na
het diner verzorgde Martine Dubois een
concert op de harp. Dit was een prachti-
ge voorstelling waarbij de sfeervolle
klanken van de harp werden onder-
steund door vertellingen met mooie fo-
to's. Ook de uitleg hoe een concertharp
in elkaar zit werd vol aandacht beluis-
terd. Als afsluiting van het feest waren
er nog koffie met een bonbon en wat
bedankjes. Conclusie van de dag: “het is
goed om elkaar te ontmoeten”.

originele breirol was te bewonderen.
Tevens was er een meet en greet met
een aantal deelnemers aan het project.
Er wordt nagedacht over een nieuw
project.
En nu op naar de kerst (workshops zijn
inmiddels geweest), en naar een nieuw
jaar met veel mooie handwerk-
activiteiten. 

kerstkaart met geknipte kerstboompjes,
ontwerp van Baukje Koerts-Piso
(tekst en foto: Jolanda Mascini)
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'doe eens iets geks'

Herfstbloemschikken bij tuinclub Hien/Dodewaard
(tekst: Yvonne van der Laan)
Na twee jaar van uitstel was het eindelijk zover. Met deels
bloemen en planten uit eigen tuin zijn 15 enthousiaste tuin-
clubleden onder leiding van een vakkracht aan het werk ge-
gaan. Het eigen materiaal werd gecombineerd met oranje
lampionnetjes, rode bottels, oranje rozen, hortensia's, walno-
ten, eikels en minikalebassen, om zo tot prachtige herfst-
bloemstukken te komen. Een gezellige middag met mooie
resultaten om mee naar huis te nemen. 
 

‘Villa Pardoes’ op bezoek bij afdeling
Varik/Heesselt
Sinds 2021 staat er tijdens de afdelings-
avonden van afdeling Varik-Heesselt een
spaarvarken voor Villa Pardoes. De aan-
wezige leden kunnen daar een vrijwillige
bijdrage in doen. Dit was reden om Villa
Pardoes in september van dit jaar uit te
nodigen op onze afdelingsavond.
Twee enthousiaste vrijwilligers hebben
uitgebreid verteld wat Villa Pardoes doet
en hoe dit mogelijk gemaakt kan wor-
den. Villa Pardoes is in oktober 2000 van
start gegaan. Families met een ernstig
ziek kind in de leeftijd van 4-12 jaar, kun-
nen in aanmerking komen om met hun
gezin (maximaal 6 personen) gratis een
week vakantie te vieren. De 12 huisjes
zijn 50 weken per jaar bezet, de overige
2 weken worden gebruikt om groot on-
derhoud te plegen. Villa Pardoes heeft
slechts 9 mensen in vaste dienst. Dankzij
een heel grote groep vrijwilligers en
sponsoren kunnen deze vakanties mo-
gelijk gemaakt worden.

Na de afdelingsavond is het bestuur uit-
genodigd voor een rondleiding in Kaats-
heuvel. Het hoofdgebouw heeft de vorm
van een slak op een bloem. De entree is
direct indrukwekkend. Boven de deuren
slakkenogen op steeltjes en aan weers-
zijden witte muren met daarop allerlei
dierfiguren. Deze muren komen binnen
her en der terug. We hebben het
slakkenspoor gevolgd langs de verschil-
lende vakantiewoningen. Ontzettend
leuk om te zien hoe ieder huisje zijn
eigen thema en daarmee eigen sfeer
heeft. Een stoer huisje ridder, een
sprookjesachtig huisje 1001 nachten, een
mooi huisje ruimtevaart en ga zo maar
door. Het slakkenspoor volgend kwa-
men we uiteindelijk in de centrale ruim-
te met podium, zandbak en een glijbaan!
Er zijn aparte ruimtes om bijvoorbeeld te
snoezelen, gamen of knutselen.
De tuin is volledig omheind en alle va-
kantiehuisjes hebben via hun eigen ter-
ras direct toegang tot deze gemeen- tekst: Ida Schinkelshoek, foto: VvN Varik/Heesselt

tips & nieuws uit de afdelingen

Eind oktober was er een prachtige na-
jaarsmarkt in Eibergen. Als Vrouwen
van Nu hebben we hieraan meegewerkt.
We brachten koffie, thee en chocolade-
melk bij de mensen van de 80 kramen.
Dit om zichtbaar te zijn in de samenle-
ving. Zoals de mensen van Impuls in het
voorjaar zeiden: ‘ Doe eens iets geks’. Uit
je comfortzone stappen. Iedereen die er
aan mee heeft gewerkt was enthousiast.

schappelijke tuin. Er zijn speeltoestellen,
fietsen, skelters, een trapveldje. Kortom
ook hier ontbreekt het aan niets.
We hebben gezien hoe mooi Villa Par-
does is en hoe over alles enorm goed is
nagedacht. Het bedrag dat we als afde-
ling hebben overgemaakt is weliswaar
een druppel op de gloeiende plaat, maar
zoals een van de vrijwilligers mooi zei:
“Het gaat niet om de hoogte van een
donatie, het gaat om de betrokkenheid.”
Wat ons betreft blijven we als afdeling
Varik-Heesselt voorlopig sparen voor dit
prachtige initiatief.
 

Op een mooie zomerdag in augustus …..
.…. gaven maar liefst vierenveertig vrouwen van de afdeling
Hummelo/Keppel/Drempt gehoor aan de uitnodiging voor
een zomerse bijeenkomst. Onder het genot van een kopje
koffie of thee, een koel drankje en warme hapjes konden we
elkaar zien en bijpraten. Een inleider of lezing was niet nodig;
het was gezellig en de tijd vloog om.
Het bestuur wil vaker in de zomermaanden op deze manier
iets organiseren, zodat de leden die niet ’s avonds naar een
lezing willen komen makkelijk kunnen deelnemen. En het is
leuk om ook in de zomer contact met elkaar te houden.
(tekst Aldy Ploeger)

tekst en foto's:
Riekie Wormgoor
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elfje
 
 
 

                               Genieten
                              van samen
                      reizen, praten, lachen,
                    cultuur, natuur, zon, eten.
                             Fantastisch!
 
     Tekst:
     Rika Groot-Wesseldijk
     Laren (Gld)
     Afdeling Laren

De alom bekende tassen van gerecycled PET-materiaal zijn
vanaf 1 december 2022 weer te koop in onze winkel van
Vrouwen van Nu Gelderland.
Wil je informatie over de tassen dan kun je een e-mail sturen
naar vrouwenvannugldwinkel@gmail.com of bellen naar
Heleen van Blotenburg, telefoon 033-4701908.
Meer informatie en foto's van de andere artikelen die te koop
zijn vind je op www.vrouwenvannu.nl/gelderland.
 

ze zijn er weer
tekst: Heleen van Blotenburg

agenda 2023

't cultureel
tekst: Janneke Raaphorst

 jaar 2022

Het was elke keer weer spannend of er voldoende aanmel-
dingen zouden komen voor het doorgaan van de activiteit.
Elke keer lukte het net. Zoals ongeveer in de hele culturele
sector blijkt ook bij ons dat de deelname nog lang niet terug
is op het niveau van voor de coronapandemie. Nog even een
korte terugblik:
Schilderworkshops in Voorst en Tiel onder enthousiaste       
leiding van Lidie Voorend. Ook in maart een bezoek met
rondleiding aan de tentoonstelling Artemisia Vrouw & Macht 
 in het Rijksmuseum Twenthe.

foto's: 
Carla Neuteboom

In juni een dagje Zwolle met een rondvaart, lunch en bezoek
met rondleiding aan de tentoonstelling Rob Scholte - repro-     
ductie verplicht in Museum de Fundatie.
In september een bezoek aan Baksteen/Brick in Amersfoort
met rondleiding in Kunsthal KAdE, in de stad een "Mondriaan-
lunch" en 's-middags een stadswandeling met gids.
Afgelopen november de lezing van Janneke Siebelink over het

schrijversvak en haar roman Soms sneeuwt het in april in het
Auditorium van Rozet in Arnhem. Al jullie enthousiaste reac-
ties inspireren ons om voor 2023 weer een mooi programma
samen te stellen. Het is  zo fijn dat leden uit alle hoeken van   
Gelderland elkaar kunnen ontmoeten en samen genieten.
Betsy, Janneke, Carla, Lucia en Annie wensen jullie allen sfeer-
volle feestdagen en alle goeds voor 2023.

Informatiebijeenkomst Heelweg
Informatiebijeenkomst Ophemert
Informatiebijeenkomst Hoevelaken
Prov. Kaderdag Commissie Handwerken
Agrarische PR dag
POD bij Hotel van der Valk in Tiel
Provinciale Wandeldag Vaassen-Emst
Provinciale Fietsdag Geesteren-Gelselaar

•   jan. 10
•   jan. 14
•   jan. 19
•   febr. 15
•   april 20
•   mei 9
•   mei 11
•   mei 24

In 2023 maken wij de volgende reizen. Gaat u mee?
 

•   6-daagse drielandenbusreis België/Luxemburg/Frankrijk
•   6-daagse fietsreis langs de Lahn in Duitsland
•   7-daagse riviercruise in Nederland en België
•   9-daagse bus/treinreis Oostenrijk en Zwitserland

 
Meer informatie over deze reizen vindt u in het reiskatern van
dit blad en op de website van Vrouwen van Nu Gelderland,
Commissie Reizen.

nieuwe reizen
voor 2023
tekst: Nel van der Meulen

inleveren kopij
 
nr. 1 - 2023 februari              :   6 januari 2023
nr. 2 - 2023 mei                      : 24 maart 2023
vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com
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