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Concept-JAARVERSLAG 2019 

  

Aantal leden per 01-01-2019: 37 

  

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:          vanaf 1 juni  2018 Tity Smith aftredend 2022 

Secretaris:          Thea Wiersma. Benoemd 2014. herkozen en aftredend 

2020             

Penningmeester/Bestuurslid:           Elly Versluis, benoemd in 2016, aftredend 2020.  

  

De kascommissie bestond  uit Giena Katuin (aftr. 2020) en Paula Drenth (aftr. 2021) 

De contributie bedroeg dit jaar € 52.50 

  

De verenigingsavonden vonden in 2019 plaats op: 

di. 8 januari 14.00 uur: Gezamenlijke Nieuwjaarsmiddag Vrouwen van Nu en CVN, Adriaan 

van Oorschot was uitgenodigd om een en ander over zijn Zorgboerderij te vertellen. Het werd 

een hele boeiende middag. Opvang voor ouderen en jongeren met een beperking. Adriaan 

probeert jongeren ook aan werk te helpen en leert hun timmeren.  

 

Do. 7 februari:  Jaarvergadering; De notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag 

van vorig jaar, voorgelezen en gemaakt door Thea Wiersma, werden goedgekeurd, Het 

financieel verslag van Elly Versluis werd goedgekeurd door Carla Giethoorn en Giena 

Katuin. en er werd decharge verleend aan Elly.  Carla Giethoorn werd bedankt voor haar 

deelname in de kascommissie en Paula Drenth stelde zich beschikbaar om samen met Giena 

Katuin de kascommissie te vormen.  Tity Smith en Elly Versluis zijn de afgevaardigden voor 

de voorjaarsvergadering. Thea Wiersma werd herkozen als secretaris. Anjo Geluk las nog de 

plannen van de Kunstgroep voor en eerder al hadden de interessegroepen hun plannen 

voorgelezen.  De avond werd afgesloten met een praatje van onze wijkagent Jan Huizingh. 

Hij begon met te vertellen wat hij allemaal in de zakken had, het steekvrije vest te laten zien 

en vertelde verder over wel en wee als wijkagent. Nieuw was dat als je met vakantie gaat je 

een mobeye kunt krijgen van de politie en die registreert alles wat in huis gebeurd. Het was 

een geslaagde avond.  

 

Do. 14 maart   

Deze avond was voor een presentatie van Max Vitaal uit Emmeloord. Ronnie Prins had van 

alles meegenomen uit zijn winkel om ons te laten zien. Kleine dingen zoals een rugwasser, 

een kam aan een lange houder, een knop om op te drukken en dan hoorde je de datum en de 

tijd, spullen voor slechtziende mensen tot een inklapbare rollator en een inklapbare electrische 

rolstoel. En alles praktisch en mooi uitgevoerd. Het was een interessante avond. 

 

Do. 11 april  Op deze gezamenlijke avond komt de heer Piet Heeringa uit Deinum met oude 

schoolplaten. De verwachting van deze spreker was hoog, maar door de manier van 

presenteren en de meegebrachte schoolplaten viel het niet mee de hele avond te luisteren en te 

kijken. Jammer . 

 

11 juni gingen we met een groep van  9 personen naar het Flevowandkleed in het Nieuwe 

Land Museum in Lelystad. Wat een werk en wat hebben de dames van Biddinghuizen dit 

wandkleed kunstig gemaakt. De hele geschiedenis van de Flevopolder vanaf het begin is er in 

verwerkt. 

 

Di. 16 juli was er bowlen in de Karwijhof. Wuppie en haar man hadden alles voorbereid, Elly 

had de prijsjes gekocht. Het was heel gezellig maar er waren maar 3 personen van de 

Vrouwen van Nu die mee bowlden.  

 



 2 

Op vrijdag 19 juli was de koffieochtend van de gezamenlijke Vrouwen. Georganiseerd door 

de CVN. Gerja Vedelaar vertelde hoe zij aan het bloemschikken was geraakt en zij maakte 

een heel mooi boeket waar wij bij waren. Na afloop verlootte ze de bloemstukjes die ze mee 

had gebracht en al pratende had gemaakt. Er waren van de VvNu weinig leden aanwezig.  

 

di. 20 augustus Jeu de boulen in de Tarwehof. Er waren 3 personen die mee speelden en er 

waren een paar bezoekers. Ondankt dat er niet veel spelers waren was het toch een gezellige 

middag.  

 

Do. 12 sept. Eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen en deze keer op een ochtend. Er waren 

niet heel veel dames aanwezig maar Wilma Mooiweer van autorijschool Wattel kwam met 

hele goeie tips om in Emmeloord te rijden maar ook tips voor het rijden op grotere wegen. 

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst.  

 

Do. 19 sept. Het reisje voor de vrouwen van Nagele was ook deze keer weer een succes. Met 

53 vrouwen ging de bus met prachtig mooi weer naar chocolaterie Magdalena in Vierakker. 

We kregen koffie/thee met gebak en een hele mooie uitleg en film over wat er vooraf gaat en 

hoe een chocolaterie werkt. Er was oponthoud omdat 2 dames niet goed werden tijdens deze 

uitleg maar gelukkig had dit geen nare gevolgen voor deze 2 dames. Daarna weer in de bus en 

deze keer naar restaurant Kriebelz in Terwolde waar ons een smakelijk diner werd voorgezet. 

Een geslaagde dag en de terugreis was prachtig met hele mooie luchten.  

 

Wo. 16 oktober gezamenlijke avond georganiseerd door de CVN. De spreekster van deze 

avond was Ank Kampman van Cref therapie uit Marknesse. Ongeveer 25 dames luisterden 

naar de uitleg van deze therapie, die problemen met kinderen maar ook van volwassen 

mensen probeert op te lossen door naar de zwangerschap en geboorte te kijken. Om vanuit 

daar dit nog een keer te beleven en dan te verwerken. Interessante avond en nog veel om aan 

terug te denken.  

 

Do. 28 november . Tona Versluis kwam voor de tweede keer bij ons. Deze keer legde ze veel 

uit over diabetes, type 1 en type 2. Ze had diverse producten meegenomen om te laten zien 

wat er allemaal in zit, vooral suiker en koolhydraten . Kijk goed wat er op de etiketten staat 

om te weten wat je eet was haar advies. 

 

Wo. 11 december konden we met de tuingroep een kerstbloemstuk maken en op 

Do. 12 december stonden deze kerstbloemstukken op de tafels in het Rietveld. Tity Smith 

opende deze avond en onze gast was Imke Gerritsen van Culivents uit Gorredijk.  Zij is 

culinair etnoloog en zij wist heelveel te vertellen over de jaarfeesten die wij vieren. Over de 

oorsprong, wat voor producten daarvoor worden gebruikt en hoe wij het nu vieren. Het was 

een geslaagde avond. Ieder kon het nieuwe jaarprogramma en de beste wensen voor het 

nieuwe jaar mee naar huis nemen nadat we een gluhwein of een gewoon drankje hadden 

genuttigd. 

De avonden werden gemiddeld door 19 personen bezocht.  

  

Het bestuur kwam in 2019 12 x bijelkaar om een en ander voor te bereiden. 

 

Overleg: Dinsdagmiddag 8 Mei: Overleg bestuur met contactdames en met de leidsters van 

de interessegroepjes. Tity Smith is aanwezig om de bijeenkomst voor te zitten en de 

besprekingen in goede banen te leiden.  

 

Met de C.V.N is er op 10 April 2019 een vergadering bij Annette Wieland  geweest; 

besproken is  de gezamenlijke avond op 11 april , de koffieochtend op 19 juli en de 

gezamenlijke avond op 16 okt.. Op 18 september bespreking bij Elly Versluis.  De 

gezamenlijke activiteiten van de afgelopen periode en de invulling van de gezamenlijke 
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avonden en de koffieochtend, uitnodiging om deel te nemen aan de Bowling en Jeu de boules 

activiteiten volgend jaar  zijn de belangrijkste onderwerpen van gesprek geweest. 

  

Landelijk Bestuur: 
Er is 4x een Vrouwen van Nu Magazine uitgekomen. De Vrouwenbeurs is georganiseerd. Deze keer 
in Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn op 10 oktober 2019. En 15 x een Nieuwsbrief 
uitgekomen.    

 

Activiteiten van het PB en de Provinciale culturele Commissie:  

11 februari 2019: Voorjaarsoverleg in Swifterbant, Tity Smith en Elly Versluis waren 

aanwezig. Voor hun was het weer kennismaken met de besturen in Flevoland.  

Dinsdag 26 februari:          Bezoek Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit. Er waren 

vanuit Nagele geen aanmeldingen. 

Woensdag 13 maart:         Bridgedrive in "An Ut Water" Lelystad, geen aanmeldingen 

di. 2 april          Jaarvergadering PB in de Open Hof in Dronten. Anjo Geluk en thea 

Wiersma hebben deze interessante dag bijgewoond.  

Zondagmiddag 28 april:    Wandeling in Dronten, geen aanmeldingen 

Donderdag, 16 mei bezoek aan Museum in Staphorst; 1 lid ging meedoen en was heel 

tevreden over de invulling.  

Do. 21 mei          Agrarische Tour door Oostelijk Flevoland; geen aanmeldingen

  

Dinsdag 6 augustus:          Provinciale fietsdag georganiseerd door afdeling BANT met de 

Culturele Commissie. 2 leden fietsen mee, een prachtige dag.  

Donderdag 17 oktober:      Stadswandeling met gids in Amersfoort. Een lid wilde zich 

opgeven maar toen was de groep al vol.  

5 november Inspiratiedag . De cabaretgroep “een en ander”bracht een hele leuke middag, ’s 

morgens creatief bezig. Tity Smith en Elly Versluis hebben deze dag meegemaakt.  

 

Anneke Schouten is de webmaster van de Vrouwen van Nu afdeling Nagele.  

De webmaster hield voor ons de website bij o.a. met verslagen en foto's van onze activiteiten 

en maakteen sponsorde het jaarboekje 2020..  

  

Ook dit jaar waren er 5 contactvrouwen die de schakel tussen het bestuur en de leden zijn. 

Zij hebben overleg met de leden over de wensen en mogelijkheden, 

en hebben, samen met de leden, een taak als gastvrouwen bij de afdelingsavonden. 

De contactdames zijn:  

Lien Meyer 

Thea Wervenbos 

Tineke Bovée 

Tity Smith  samen met Betty Nijkamp, tot haar verhuizing.  

Giena Katuin 

  

Diversen:  

Op 19 februari van dit jaar overleed Anja Bos.  De herdenkingsbijeenkomst vond plaats in het 

museum. Het was een indrukwekkende bijeenkomst.  

  

Interessegroepen: 

De Naai- en Handwerkgroep kwam om de 14 dagen bij elkaar .  

 

Reiskommissie 

Do. 19 sept. Het reisje voor de vrouwen van Nagele was ook deze keer weer een succes.  

 
  

Activiteiten in 2019 van de  kunstgroep meestal samen met de Tuingroep  de Lupinen 
van de Vrouwen van Nu Nagele 
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Allereerst de door hun zelf georganiseerde activiteiten die wel doorgegaan zijn. 

 

In januari naar het Singer museum in Laren . 

De mooie tentoonstelling Out of office met kunst aangekocht door verschillende grote 

ondernemingen viel in erg goede smaak. Een verscheidenheid en kwaliteit waar we van 

genoten hebben. 

 

Eind januari hebben we met elkaar de film Loving Vincent bekeken in ons eigen mfc ‘het 

Rietveld’ 

Heel bijzonder en indrukwekkend.  

 

In februari zijn enkele leden naar Emmeloord geweest om een workshop glasfusie bij te 

wonen. 

Ivm de beschikbare ruimte was de groepsgrootte beperkt. Een tweede groep kon helaas 

niet doorgaan ivm privé omstandigheden van de docente (ziekte)  

 

Maart bracht ons in Groningen; met auto’s en daarna de bus. Een schitterende glas 

tentoonstelling van de wereldberoemde kunstenaar Chihuly. Wat hebben ze genoten, wat 

een overweldigende kleurenpracht in het schitterende museum. Zo’n dag is een 

cadeautje. 

 

Na de eerdere interessante lezing over Vollenhove en zijn geschiedenis zijn ze op een 

mooie dag in juni zelf wezen kijken; een rondwandeling door een stadje zo dichtbij en 

toch op onderdelen zo onbekend. Ook het museum gerund door vrijwilligers was klein 

maar fijn. 

 

Het jaar werd in november afgesloten met een bezoek aan de Fundatie in Zwolle waar 

naast de vaste collectie drie prachtige exposities te bewonderen waren; 

Gedroomde paradijzen van Jeroen Krabbe, Congo tales met foto’s van Pieter Henket en 

Onrust van Sticks.  

 

Naast dit ‘eigen’ programma is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om alleen of 

samen met anderen architectuur lezingen van Hans de Man bij te wonen, naar het 

theater te gaan, een lezing over de IJsselmeer polders en de Afsluitdijk in Museum 

Nagele  te volgen, of over de Luchtwachttorens georganiseerd door de Canon in de 

bibliotheek of Cartografie op Schokland. De opening van de wissel exposities ( 4 per jaar) 

in Museum Nagele worden voorafgegaan door informatieve inleidingen van de 

kunstenaars over hun werk. Ook het klassieke concert van Traveling in baroque in 

Museum Nagele trekt steeds meer belangstellenden.  

 

De Tuingroep de Lupinen was aanwezig bij het maken van het kerststuk dat tijdens de 

kerstviering op tafels gezet kon worden.   
 
 

Boekengroep: 
De volgende boeken stonden voor dit seizoen op het programma: 
Moeders Zondag van Graham Smift,  Ventoux van Bert Wagendorp, Verdwenen tijd van 
Thomas Verbogt 
Nora van Colin Toibin, Selma van Carolijn Visser en Kolja van Arthur Japin. 
De boekengroep komt samen bij een van de leden van de boekengroep en bespreekt dan 
het gelezen boek.  
 
Nagele, 13 februari 2020. 
Thea Wiersma 
 
 


