mei 2018 - 1

flevoland

Clementa Dijkstra-Flapper

w.

ed
it

oo

.nl

∞§¶

AFSCHEID VOORZITTER
PROVINCIAAL BESTUUR
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Bedankje Clementa Dijkstra-Flapper
Clementa, 6 jaar voorzitter van het Provinciaal Bestuur van de
Vrouwen van Nu in Flevoland. Wat gaat die tijd snel!
Je was als voorzitter niet overheersend, wel opbouwend en
secuur.
De agenda daar ontbrak eigenlijk nooit wat aan.
Je bijt je in de materie en gaat er vol tegen aan.
Meteen actie!
Thuis druk met het bedrijf. Aardappels sorteren voor jullie zelf
en anderen samen met je man Douwe. Nog het huishouden
en jullie twee jongens.
Dat kost allemaal tijd en geeft ook zorgen.

Druk, druk, druk!
Toch tussen de werkzaamheden door tijd kunnen maken
voor de Vrouwen van Nu.
’s Morgens nog snel een vrachtwagen laden en daarna naar
een vergadering in Amersfoort. Wat best wel ver weg is voor
jou.
Clementa, BEDANKT voor alles wat je voor de Vrouwen van
Nu hebt gedaan.
Het was altijd heel gezellig met jou.
Lianne Schlepers, secretaris PB Flevoland

Julia Bosschert is mijn naam. 54 jaar, geboren in Someren,
Noord Brabant.
Woon nu al 22 jaar in Zeewolde, Samen met mijn man Theo,
en we hebben 3 kinderen.

hobby's

Mijn hobby’s zijn schilderen, tekenen, en ik heb met veel plezier een eigen moestuin.
Sinds 2010 ben ik lid van de Vrouwen van Nu. 4 jaar geleden
ben ik in het bestuur gegaan van de afdeling Zeewolde, als algemeen bestuurslid, en de laatste 2 jaar deed ik daar de ledenadministratie.

vrijwilligerswerk

Julia
Julia Bosschert
bosschert

burgerambtenaar bij het Ministerie van Defensie in verschillende functies op personeelsgebied zowel in Nederland als in
Duitsland.
Na mijn plaatsing in Noord Duitsland heb ik voornamelijk gewerkt in en voor de Koninklijke Landmacht. In 1994 was ik
mede betrokken bij de oprichting van het Defensie Vrouwen
Netwerk en heb daarna enkele jaren een bestuursfunctie vervuld. Het netwerk bood de mogelijkheid om andere defensievrouwen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Na een
grote reorganisatie binnen de personeelsdiensten van Defensie ben ik met ontslag gegaan.
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Mijn volgende stap wordt dus in het Provinciaal Bestuur, als
algemeen bestuurslid.
Ik zie het als een leuke uitdaging om hier weer nieuwe dingen te leren en ervaringen op te doen.
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In januari 2007 neergestreken in de Noordoostpolder (Ens) en
een jaar later lid geworden van de Vrouwen van Nu (VVnu),
Afdeling Ens. Mede om in te burgeren in de polder en om andere vrouwen te ontmoeten.
Omdat ik niet achter de geraniums wil zitten ben ik in mijn
huidige leven druk met vrijwilligerswerk van uiteenlopende
Marjo van der Sluis
aard: Waterlesvrijwilliger bij het Waterschap Zuiderzeeland,
Dag allemaal, jezelf voorstellen, ik vind het een lastig klusje
ledenadministratie voor de Natuurvereniging IJsseldelta, bemaar ik ga het proberen;
middelaar bij buurtbemiddeling Emmeloord en helpende
Ik ben Marjo van der Sluijs geboren in 1954 in het Brabantse hand bij spreekvaardigheid voor nieuwe Nederlanders.
Daarnaast genieten wij (mijn man en ik) van onze vrijheid en
stadje Megen als oudste van zes in een boerengezin.
trekken er veel en vaak op uit met onze caravan. We verkennen dan fietsend Nederland en genieten het zonnetje aan het
De MULO heb ik zonder diploma verlaten omdat het mij veel einde van het kampeerseizoen in het zuiden van Frankrijk.
leuker leek om te gaan werken. Maar na een paar jaren wer- Als lid van een club vind ik dat ik de verplichting heb om mee
ken moest ik toch toegeven dat je met 3 jaren MULO niet veel te denken en mij in te zetten voor de vereniging. Binnen de
verder komt. Vervolgens heb ik met avond- en deeltijdstudies afdeling Ens waren er voldoende kandidaten om een taak op
mijn MAVO, MBO en HBO diploma behaald. Rond de eeuw- zich te nemen. Vandaar dat ik me (op aanraden van onze oud
wisseling volgde ik gedurende 3 jaren de Executive MBA aan voorzitster) gemeld heb bij het PB Flevoland. Elkaar inspirede Business School Nederland te Buren, ben niet afgesturen en versterken vind ik belangrijk, daar krijg ik energie van,
deerd. Werken en (af)studeren was voor mij even niet te
hopelijk u ook!
combineren.Van medio 1976 tot medio 2006 werkte ik als
Graag tot ziens op een volgende bijeenkomst van VvN.

studie en werk

LEZING
OVER ir
LELY
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de Zuiderzeevereniging die zich de afsluiting van de Zuiderzee ten doel had
gesteld en na 1 jaar dienstverband volgde hij daar Ir. Van der Toorn op als
Hoofdingenieur van de Zuiderzee-vereniging.
20 februari stond een lezing gepland van Op 36 jarige leeftijd werd Lely benoemd
de Culturele Commissie Flevoland Vrou- tot minister van Waterstaat, Handel en
wen van Nu.
Nijverheid. Van 1902 tot 1905 was hij
37 dames werden gastvrij ontvangen in gouverneur van Suriname, waar hij het
Hotel “Hotel de Lange Jammer”
plan bevorderde van de aanleg van de
Amateur historicus en Lely kenner Ed
Lavaspoorweg. Van 1908 tot en met 1913
Voigt gaf een lezing over Ir. C. Lely en
was hij wethouder te ’s Gravenhage.
het werkeiland.
Ed Voigt verzamelaar van alles wat met In 1913 werd Lely weer minister. De
C. Lely te maken heeft. Wandplaten, te- inpoldering van de Zuiderzee werd door
keningen, boeken, bekers, wandborden, zijn toedoen opgenomen in het regetheelepeltjes te veel om op te noemen.
ringsprogramma. Nadat het vele malen
Ir. Lely bekent van de Afsluitdijk en be- was afgewezen. C. Lely was de eerste
dwinger van de Zuiderzee. Lely hetzij als met een technisch uitvoerbaar plan.
gemaal, als standbeeld op de Afsluitdijk De drooglegging van de Zuiderzee is
en op de zuil in Lelystad. Zijn naam werd lang gezien als een wild avontuur met
verbonden met straatnamen, Lelystad,
veel voor en nadelen. De belangrijkste
Lelydorp, Lelygebergte in Suriname en
omslag kwam met de watersnood in
het gemaal in de Wieringermeerpolder. 1916. De publieke opinie besefte hoe
Geboren op 23 september 1854 in Am- naïef het is om de gevaren van de zee te
sterdam. Overleden 22 januari 1929 in
negeren. In 1918 loodste Lely de ZuiderDen Haag.
zeewet door het parlementen werd op
Opleiding: Technische Universiteit
14 juni 1918 als wet afgekondigd in de
Delft.( destijds Polytechnische HogeStaatscourant.
school )
De visie van Lely was verkorting van de
In zijn loopbaan was hij Ingenieur, Wakustlijn. De Afsluitdijk heeft dit allemaal
terbouwkundige, 3x minister, gouververvangen door een dam.
neur van Suriname en politicus. Hij was Later na de watersnoodramp van 1953
getrouwd met Mies van Rinsum.
volgden de Deltawerken waar de kustlijn
Ze kregen 5 kinderen.
ook werd verkort.
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Ir. Lely

In 1952 werden de barakken vervangen
door stenen woningen. Het complex
werd ook wel de Lange Jammer genoemd. In 2007 gerenoveerd voor permanente bewoning. Het vroegere
hoofdgebouw heeft een horecabestemming gekregen met de naam “De Lange
Jammer” als verwijzing naar de periode
van inpoldering.
In 1950 wordt een begin gemaakt met
de aanleg van de Ringdijk van Oostelijk Flevoland.

Het Gemaal Wortman is op 13 september 1956 gereed gekomen op het werkeiland en werd door Koningin Juliana in
Zijn vader was makelaar in granen en
werking gesteld. Het gemaal is een van
reisde veel waarbij hij vaak zijn kinderen
de drie gemalen die in 1956/1957 Oostemeenam. Zodoende kreeg Cornelis Lely
lijk Flevoland in 9 maanden hebben
Na de lezing volgde een rondleiding over drooggemalen. Théa Reinhart
al op jonge leeftijd plekken als het in
het Werkeiland, (daarvoor perceel P geaanbouw zijnde Noordzeekanaal en de
noemd) en later toen de stad ontstond
Orangesluizen te zien.
Na zijn afstuderen kreeg hij eerst een tij- werd de naam Haven toegevoegd.
De naam refereert aan het ontstaan als
delijke betrekking als waterpasser o.l.v.
werkhaven ten behoeve van de droogProfessor Cohen Stuart hoogleraar te
Delft. Later functies bij RWS te Zwolle en legging van de Polder Oostelijk Flevoland. Op 31 oktober 1949 werd midden in
Arnhem.
het IJsselmeer de dukdalf geslagen
Vervolgens als ingenieur in dienst van
waarna perceel P ontstond.
het ministerie van Waterstaat waar hij
de minister bijstond bij de opstelling van Op dit punt werd een haven gecreëerd
en werden houten barakken gebouwd
de Karnalenwet.
Gemaal Wortman
Lelystad Haven
In september 1886 werd hij assistent bij door de dijk- en polderwerken in 1951.
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FIETSEN in
ALMERE
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Op woensdag 1 augustus is door de
afdeling Almere een fietstocht uitgezet.
Ontvangst met koffie/thee en iets
lekkers erbij om 9.30 uur bij het
Stadslandgoed “De Kemphaan”,
Kemphaanpad 8, Almere. Vertrek om
10.00 uur. We fietsen langs interessante
objecten, speciale architectuur en door
het uitgebreide fietspaden gebied.
Tussen de middag zijn we bij het Bezoekerscentrum Oostvaardersplassen waar
we de meegenomen lunch nuttigen.
Bij de lunch wordt voor melk/karnemelk
gezorgd.De lengte van de fietstocht is
ongeveer 40-45 km.
We zijn om ongeveer 16.00 uur terug in
de Kemphaan voor een hapje en drankje.
Zelf meenemen: Lunch en drinken voor
onderweg.
Kosten: € 12.50 BIJ DE START TE VOLDOEN. Opgeven is betalen!
Opgave via de commissie cultuur en
tuinen voor 25 juli bij:
vrouwenvannu.flevoland.cultuur@gmail.
com of
Théa Reinhart tel: 036-524 6890
Jeanette v.d. Meer tel: 0320-288 525

Dinsdag 2 oktober 2018
Ooit was Elburg een Handels en Vissersplaatsje dat rechtstreeks op de Zuiderzee uitkeek. Aangenomen wordt dat Elburg tussen 1220 en 1271 voor het eerst
stadsrecht kreeg. Het werd een keer
vervallen verklaard en later weer hersteld in 1312. Het was een langgerekte
bewoning aan een lange straat, met oud-Hollandse gevels, visnetten als versiering boven de Jufferenstraat en
Vischpoortstraat. Als je de gevels bekijkt
zie je mooie gevelstenen.
Een deel van Elburg is beschermd stadsgezicht. Er zijn 100 rijksmonumenten,
gemeentelijke monumenten en een
aantal oorlogsmonumenten.
Het vijftiende eeuwse Agnietenconvent
met verstilde kloostertuin is prachtig.
In de dertiende eeuw nam de bevolking
toe, met vissers, ambachtslieden en
handelslui. Het heeft karakteristieke en
door monumentenzorg beschermde keitjes stoepen. Elburg heeft aan de rand
een stadswal.
De haven van Elburg is net een oud
schilderij, er liggen historische vissersboten.
Start: 14.00 uur bij het VVV gebouw,
Jufferenstraat 6-8
We lopen met een gids ongeveer anderhalf uur.
Parkeren: gratis op het Schootsveld,
aan de Zwolseweg tegenover de Jumbo.
Kosten: € 5.00 p.p. bij het VVV gebouw
te voldoen aan onze penningmeester.
Opgeven is betalen tenzij er een vervanger komt. Gasten zijn welkom.
i.v.m. gids opgeven
voor 20 september bij Théa Reinhart
Telefoon: 036-524 6890
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Jaarlijkse fietstocht

Nieuw bestuur en werkgroep Dronten

Jaarvergadering
5 april

.nl

WANDELING IN
ELBURG

Doe-opdracht jaarvergadering
Doe-activiteit jaarvergadering

Janny Limburg jaarvergadering

Jannie Limburg vertelt over het onderwerp “buren en andere culturen”, aan de
hand van voorbeelden en dia’s. Zo kunnen er misverstanden ontstaan, omdat
mensen uit verschillende culturen en
achtergronden er heel verschillende gewoontes op na houden. Bv. alleen al een
hand geven is overal al heel verschillend.

Agenda

24 Mei: Agrarische Toer
Waar: Noord Oost Polder
Tijd: 9.00 – 17.00 u.
1 Augustus: Provinciale fietsdag
Waar: Almere
Tijd: 9.30 – 16.00 u.
Waar: Stadslandgoed “de Kemphaan”
2 Oktober: Stadswandeling Elburg
Waar: Elburg
Tijd: 14.00 – 15.30 u.
Waar: VVV gebouw Elburg
Verder info op de website:
Vrouwenvannu.nl/flevoland
Kopij inleveren voor 20 juli
Mail: vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.com

