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elkaar weer ontmoeten

Het Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu Flevoland van links naar rechts: Marjo van der Sluijs, Jeanette van der Meer, Lianne Schlepers en Julia Bosschert

een nieuw begin!
Ontmoeten is,
kijken en zien,
luisteren en horen,
verbazen en verwonderen.
Echt zien en echt horen.
Horen wat de ander zegt,
in plaats van wat je zou willen horen.
Ontmoeten is een avontuur,
openstaan voor de ander,
openstaan voor je omgeving.

Ontmoeten is jezelf tegenkomen,
in de ogen van een ander,
die een spiegel zijn voor jezelf.
Ontmoeten is de ander,
het beste van jezelf laten zien,
en het beste van jezelf willen ontdekken.
De ruimte krijgen,
en de ander ruimte geven,
zodat je allebei de wereld kunt ontdekken.
Ontmoeten is jezelf kunnen zijn,
en samen kunnen groeien.
Elke ontmoeting is een nieuw begin!
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In memoriam Gé Boerhave
'De wijsheid van de vrije mens is niet een overpeinzing des doods, maar van het leven’.

stukje wilde schrijven voor ons blad.

Herken jij dat ook? Dat je een overlijdensbericht krijgt van iemand die plotseling is overleden, dat allerlei gedachten
en gevoelens door je heen gaan. Dat gebeurde mij bij het bericht van overlijden
van Gé Boerhave die ik bij de NBvP, nu:
Vrouwen van Nu, leerde kennen.
Die middag had ik een bijeenkomst van
onze contactgroep van VvN en vertelde
ik dat ik geschokt was door dit bericht.
Ik merkte, dat bijna niemand haar meer
kende, hooguit van haar gehoord had.
En vertelde ik wat over haar. Na afloop
vroeg Lianne, ons redactielid, of ik een

Zij kreeg bekendheid doordat zij begon
met gesprekskringen voor ”Alleen gaanGé was een bijzondere vrouw, die veel
den”. Al spoedig bleek dat de problemabetekend heeft voor de totstandkoming tiek van weduwen en gescheiden vrouvan de afdeling in de beginjaren van
wen geheel verschillend was en ging ze
Oostelijk Flevoland. Van 1965 tot 1969
alleen door met de weduwen. Het
was zij voorzitter van de afdeling Dron- waren een soort intervisie-groepen over
ten. Ik zie haar nog voor het katheter
rouwverwerking. Vanuit de gezondstaan, zwanger en wel. Zij hield een ope- heidszorg kwamen vragen of zij dit werk
ningsrede die klonk als een klok. Dat
ook buiten de Bond zou willen voortzetwas mijn kennismaking met Gé! Mede
ten. Een 94-jarig lid die aan zo’n groep
door haar kreeg de NBvP gezicht, een
heeft deelgenomen zei: ”Met Gé praatte
plaats in de nieuwe samenleving van
je over de echte dingen”.
Dronten. ”Verantwoordelijkheid voor” en
“deelname aan de samenleving” zoals
Ze was zeer serieus, dacht veel na en
het toen in de doelstelling stond, maakte was daardoor haar tijd vooruit. Om een
zij waar.
voorbeeld te noemen: In de jaren dat ze
In haar bestuursperiode ontstond de
eerste leeskring die later uitgroeide tot
een zevental kringen. De NBvP werd
door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders ingeschakeld bij de ontvangst
van nieuwe pachters. Ook waren er veel
contacten met andere afdelingen in de
Noordoostpolder. Samen werden wij het
Gewest IJsselmeerpolders. Gé was voorzitter van het gewestelijk bestuur van
1972 tot 1976. De eerste stappen naar de
Provincie Flevoland werden in die jaren,
door Gé ondersteund.

voorzitter was, maakte ze zich al zorgen
om al dat plastic. Waarom geen hergebruik? Zij nam haar eigen lege plastic
zakken mee naar de bakker en vroeg of
ze die weer wilden vullen met brood.
Gé dacht veel na, had een brede belangstelling voor cultuur en filosofie. Ze heeft
haar steentje bijgedragen aan de organisatie die we nu zijn. Boven het overlijdensbericht staat de tekst van de Vrij-denker bij uitstek: Spinoza.
Johanna Liese. Dronten, 1 oktober 2021

"Ontspullen"
Oude spullen, nieuwe spullen, ongebruikte spullen, kapotte en versleten
spullen, rommelspullen, spullen van een
ander, erfenisspullen, schatspullen. Hoeveel spullen we eigenlijk ook bezitten,
we merken het pas echt goed als we
gaan verhuizen.
Zo’n moment is bij uitstek geschikt om
eens flink op te ruimen. Maar ook de
lentekriebels voor een voorjaarsschoon-

maak zijn een goed excuus om flink wat
te laten verdwijnen.

nemen, want spullen zullen nooit uit
zichzelf verdwijnen……

Want met opruimen bedoel ik niet de
spullen van plaats te veranderen. Dus
netjes neerleggen of verplaatsen van de
zolder naar de kelder, de schuur of de
garage, of andersom is niet de bedoeling. Ik heb het over wegdoen, ontspullen eigenlijk. Ik moet zelf het initiatief

Wanneer worden spullen rommel? Dat
kan niemand anders dan ik zelf bepalen.
Alleen ik weet of ik me irriteer aan mijn
spullen. Dat komt omdat ik er een eigen
gevoel bij heb.
Als je een ontzettende last, druk of lichte
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Vervolg "Ontspullen"
paniek ervaart door onoverzichtelijke
hoeveelheden spullen, wordt het hoogtijd om te ontspullen. Opruimen en een
deel het huis uit doen. Spullen worden
rommel als we ze niet meer gebruiken,
er een slecht humeur door krijgen of ze
energie kosten. Veel kun je gemakkelijk
missen en die spullen staan dan eigenlijk
in de weg.
Kies vooral voor spullen die je een blij
gevoel geven, je regelmatig gebruikt en
je het leven gemakkelijker maken. Je
hoort wel eens zeggen: als je iets één of
twee jaar niet hebt gebruikt of gedragen, dan kan het weg. Je zult er daarna
ook niets meer mee doen, maar ook niet Je maakt een ander er vaak erg blij mee.
missen!

en op zolder? Ze zeggen wat over de eigenaar. Iemand, die een vol huis heeft,
Veel spullen hebben kan een gevoel van heeft dikwijls ook een vol hoofd. Een opAlle overtollige spullen kunnen we weg- veiligheid geven. Maar ook het weten
geruimd huis geeft ook een opgeruimd
geven, verkopen of weggooien. Ook
dat jouw spullen nooit uit zichzelf bij jou hoofd. Het allerbelangrijkste is: Ben je
worden er tegenwoordig regelmatig
weggaan, kan soms benauwen. Bedenk gelukkig met alle rommel? Dan is het
dingen weggeven in lokale “gratis af te
dat jouw spullen altijd wat over jou ver- goed, anders is er maar één andere mohalen” rubrieken op Facebook. Natuurlijk tellen, ook al kunnen ze niet praten.
gelijkheid:
is een kringloopwinkel ook een goede
ONTSPULLEN……op welke manier
plaats om spullen naar toe te brengen
Kijk eens om je heen! Welke spullen lig- dan ook.
voor een tweede leven. Zo ook onze
gen er op ons bureau, hangen er in mijn Emmeloord,
HELPENDE HAND en een rommelmarkt. kast en staan in mijn huis, mijn schuur
Hennie Westerveen-Luchtmeijer

Kerstavond in coronatijd?
Onze groep was in 2020 aan de beurt
om de kerstavond te verzorgen, maar
net als zoveel andere activiteiten kon
dat niet doorgaan i.v.m. de pandemie.
Dit jaar (2021) leek het erop dat we het
wel met elkaar konden vieren. We
waren al druk met de voorbereiding, we

Attentie rondbrengen

hadden al een mooi kerstverhaal gevonden en een kortverhaal over het zelf bezorgen van onze kerstpost en natuurlijk
een mooi kerstgedicht. Ons koor was
ook al aan het repeteren en we hadden
de uitnodiging en een kerstattentie al
klaar. Maar ja, toen kregen we het bericht dat het weer niet door mocht gaan.
Als groepje vonden we dat natuurlijk erg
jammer en besloten er toch iets mee te
doen. De kerstuitnodiging werd veranderd in een kerstkaart en het kerstcadeaudoosje werd gevuld met winterthee
en chocolaatjes.
Op de dag dat we de kerstavond zouden
organiseren, zijn enkele leden van onze
groep op pad gegaan en hebben we per-

soonlijk de kerstkaart en de attentie
naar de leden gebracht.
Dat werd erg gewaardeerd en we zijn
blij dat we ondanks dat we geen echte
kerstavond konden organiseren we toch
een beetje het kerstgevoel konden overbrengen.
Vrouwen van Nu afdeling Ens,
Jenny Paulus
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als je niks loslaat heb je
geen tijd voor andere dingen!
BRIDGEDRIVE
De Provinciale Cultuur- en Tuinencommissie van Flevoland organiseert
voor de 16de keer een Bridgedrive op
woensdag 9 maart 2022 voor leden en
niet-leden.
Ook speelsters uit andere provincies zijn
van harte welkom.
Locatie: Café Restaurant “AAN UT
WATER“ Flevo Marina, Ysselmeerdijk 17,
8221 RC Lelystad.
Routebeschrijving: Overstag 20, N302
Houtribweg. Neem op de A6, afslag 11.
Lelystad Noord en volg N302 (Houtribweg) richting Bataviastad/Flevo Marina,
5km. Neem rechts de afslag “Overstag”
Flevo
Parkeergelegenheid (gratis) onder
aan de dijk en neem de trap naar het
restaurant. Bij het restaurant is beperkte
parkeergelegenheid, door via de slagboom naar boven te rijden.
Voor een uitrij-penning wordt gezorgd.
Tijd: 9.30 tot 16.00 uur
Kosten: €27.50 pp. voor leden en
€30.00 voor niet-leden
incl. koffie/thee/gebak/lunch
Opgave: met partner of groepje voor
1 maart 2022 bij Marijke Witteveen
Telefoon 0320-213206 of
Email : marijke.witteveen@kpnmail.nl
Gespeeld van: 10.00-12.00 uur en van
13.00-15.30 uur.
Onderbroken door een gezamenlijke
lunch.
Er zijn bescheiden prijzen beschikbaar.
Uiteraard houden wij ons aan de regels
van het RIVM.

Zondag- Agenda
middag
wandeling

21 februari: Voorjaarsoverleg met PB
en de afdelingen gaat schriftelijk
9 maart: Bridgedrive
Dronten
waar: Flevo Marina Lelystad
Deze wandeling is op 24 april 2022 en
30 maart: Jaarvergadering
is ook voor niet-leden en partners.
schriftelijk
We gaan in kleine groepjes langs diverse 24 april: Zondagmiddagwandeling
kunstwerken en hierover wordt uitleg
waar: Dronten
geven.
mei/juni: Floriade
De gemeente Dronten heeft heel veel
waar: Almere
kunst in de openbare ruimte.
2 juni: Agrarische Toer
Na afloop van de route is er gelegenheid 2 augustus: Fietsen
voor koffie/thee.
waar: Zeewolde
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
6 oktober: Stadswandeling
Verzamelen: Voor het gemeentehuis
waar: Almere
De Rede 1, Dronten
2 november: 62-jaar VvN Flevoland
Parkeren: Gratis,
waar: Lelystad
achter het gemeentehuis
Kosten: €1,00 p.p.
Attentie:
Opgave: i.v.m. gidsen voor 18 april bij
I.v.m. het coronavirus zijn alle
Truus Geertsema telefoon: 0321-332892 genoemde data onder voorbehoud.
mobiel: 06-12168248
Verdere informatie op de website:
mail: vrouwenvannu.flevoland.cultuur
vrouwenvannu.nl/flevoland
@gmail.com
Opgeven is betalen tenzij u
een vervanger heeft.

Kopij inleveren voor 20 maart 2022
vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.
com

