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vanuit het provinciaal bestuur

provinciale ontmoetingsdag
De provinciale jaarvergadering en tevens ontmoetingsdag
van Vrouwen van Nu Gelderland vindt plaats op dinsdag 5
april 2022 in Theater Amphion, Hofstraat 159 te Doetinchem.
 
Na de provinciale jaarvergadering neemt Mirjam Spitholt     
(zie foto hiernaast), docent gelukskunde aan de hogeschool
Saxion, ons mee in de "intelligentie van succes". 
 
Tijdens de lunchpauze kunnen de stands van de commissies
worden bezocht.

Zangeres/cabaretière Karin Bloemen en pianist Cor Bakker
treden na de lunchpauze voor ons op.
 
Het programma wordt aangeboden door het Provinciaal   
Bestuur, helaas nog onder voorbehoud van de dan geldende
coronaregels. Tot ziens op 5 april 2022.
Rikie Hogemans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Een nieuw jaar ligt voor ons. Januari is al voorbij en als dit

magazine in de bus valt is het februari. Het bestuur wenst
voor alle Vrouwen van Nu een mooi en gezond 2022.
In 2021 hebben wij minder kunnen aanbieden aan afdelings-
besturen en leden. Daarom is in december voor elk lid van
Vrouwen van Nu Gelderland € 7,50 terugbetaald met een
storting op de rekening van de afdeling. Het is bijna het       
bedrag wat het PB voor één jaar ontvangt van de leden       
(€ 7,85 per lid). Gelderland heeft per 1 november 2021: 5120
leden en 65 afdelingen. De afdelingen hebben een vrije keuze
hoe ze dit bedrag willen gebruiken. Of besteden binnen de 
afdeling of terugstorten op de persoonlijke rekening van de
leden.
De POD, 5 april 2022 in Theater Amphion Doetinchem, is voor
het 3e jaar op rij georganiseerd door Dea, Rikie en Ans A. Er is
eventueel een vervangende datum vastgesteld: maandag 23
mei 2022. Het thema is dit jaar enigszins aangepast. Deze dag
staat in het teken van:
                  Samen vieren, samen verder
Met elkaar verder gaan als Vrouwen van Nu. Dat staat het PB
voor ogen. Het is daarom nodig dat er leden zijn die een taak
in het bestuur op zich willen nemen en zich hiervoor willen 

opgeven. Alleen dan kunnen we samen verder. Informatie bij
het Provinciaal Bestuur.
De natuur komt weer tot leven. Sneeuwklokjes zijn zichtbaar,
de hazelaar bloeit met gele hangende katjes en er komen al
verschillende bollen boven de grond. Laten we hopen dat het
verenigingsleven dit jaar ook weer tot bloei komt.
Bij het thema "Voedsel" is samenwerken met de natuur be-
langrijk. Het is een thema met veel verschillende kanten. Er
zijn goede initiatieven op dit gebied die door Vrouwen van Nu
gedeeld worden. Het Landelijk Bureau biedt een toolkit aan
over het thema voedsel, waarmee afdelingen een avond     
kunnen verzorgen. Op die afdelingsavond kan een boerin
haar verhaal vertellen uit de praktijk. Dan ontstaat er een   
dialoog en gaan we (meer) nadenken over ons voedsel en de
producenten. Laten we, ieder persoonlijk, doen wat we kun-
nen voor het behoud van ons veilige, goede voedsel en de   
natuur. Kijk voor informatie over de toolkit op de landelijke
website.
Het bestuur ontmoet de Gelderse leden van Vrouwen van Nu
graag op de provinciale ontmoetingsdag om er samen een
mooi feestje van te maken.
Ans Stam, voorzitter
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op reis met de reiscommissie
Heeft u ook zo’n zin om weer op reis te gaan? U kunt mee met de volledig verzorgde reizen van Vrouwen van Nu Gelderland.
Alle informatie over de reizen van 2022 vindt u op de website: www.vrouwenvannu.nl/gelderland (tegel 'reizen 2022').

cruise met de Salvinia, foto: Feenstra Rijn Lijn fietsreis Belgische Kempen, foto: Effeweg

Van 10 t/m 16 juli 2022:
6-daagse cruise met de Salvinia naar
Zeeland en Antwerpen
Informatie: Willy Nijhof 06 33 84 80 77
 
 
Van 21 t/m 26 augustus 2022:
6-daagse fietsreis in de Belgische
Kempen
Informatie: Anja Beker 06 11 36 19 42

De geplande 8-daagse busreis van
15 t/m 22 mei naar het Zwarte Woud/Vogezen zit inmiddels vol.

De geplande 8-daagse busreis van
15 t/m 22 mei naar Zwarte Woud/
Vogezen zit inmiddels vol.

handwerktentoonstelling
70 jaar creatief handwerk

Het jubileum wordt gevierd op 17 en 18 maart  met de jaar-
lijkse handwerktentoonstelling (onder voorbehoud).
U komt toch ook kijken? 
 
Wat is er zoal te zien en te doen?

•   Oude en nieuwe handwerken
•   Breirollen gemaakt naar voorbeeld van de oude breirol

van Henriëtte Huizinga uit eind 19e eeuw
•   Tweedehandswinkeltje met handwerkboeken en -tijd-

schriften
•   Verloting met zelf gemaakte spulletjes
•   Bloemstukken gemaakt door de tuincommissie van

Vorden
•   Handwerkcafé
•   The Quilt Cottage (standhouder) 
•   Stof en Stuff (standhouder)

Teveel om op te noemen!
 
De foto's hiernaast (gemaakt door Toos Eisink) zijn van de
tentoonstelling in 2019.
 

Nieuwsgierig geworden?
Kom op 17 of 18 maart naar de tentoonstelling in het Kultur-
hus in Vorden, geniet van alles wat er te zien is en doe hier
inspiratie op.
Kijk voor actuele informatie op onze facebookpagina
Commissie Creatief Handwerk Vrouwen van Nu Gelderland.

agrarische pr-dag:

De agrarische PR-dag, die doorgaans in het voorjaar plaats-
vindt, wordt dit jaar doorgeschoven naar de nazomer. Meer
informatie in het volgende nummer.
Ook de kadermorgen wordt uitgesteld; de agrarische con-
tactleden krijgen bericht zodra hierover meer bekend is.

najaar 2022
De agrarische PR-dag, die doorgaans
in het voorjaar plaatsvindt, wordt dit
jaar doorgeschoven naar de nazomer.
Meer info in het volgende nummer.

Ook de kadermorgen wordt uitgesteld;
de agrarische contactleden krijgen hier-
over bericht, zodra er meer bekend is.
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         foto: Lucia Schutte

Gezellig een paar dagen er tussenuit om mooie tuinen te kij-
ken? In juni 2022 is er een tweedaagse tuinenreis Drenthe.
Rijdend in een comfortabele touringcar bezoeken we diverse
gevarieerde tuinen van gepassioneerde eigenaren, die er ge-
weldig over kunnen vertellen. Natuurlijk bezoeken we ook
een kwekerij waar u net die planten kunt kopen die in uw
tuin ontbreken. We overnachten in mooi en goed hotel.

Ga je met ons mee? Ook niet-tuinclubleden kunnen deelne-
men. Kijk voor datum en prijs en aanmeldingsformulier op
onze website: www.vrouwenvannu.nl/gelderland bij de tuin-
commissie. De prijs is op basis van volpension, inclusief entree
tuinen, koffie/thee.
Inlichtingen voor deze tuinenreis bij Lucia Schutte,
0545-481392 of oevershorst2@kpnplanet.nl

struinen door tuinen

cultuur
snuiven

Wat zal er dit jaar mogelijk zijn op cultureel gebied…?
We hopen natuurlijk dat het niet alleen bij plannen blijft en
dat we meerdere keren kunnen genieten van een dagje uit.
Als eerste staat een bezoek aan de Hanzestad Zwolle op het
programma met onder meer een stadswandeling en een be-
zoek aan het Herman Brood Museum. Voorlopig gaan we er-
vanuit dat we het in mei kunnen organiseren. Zodra er meer
bekend is, plaatsen we de informatie op de website van de
provincie: https://vrouwenvannu.nl/gelderland en ontvangen
de leden met e-mail de uitnodiging.

agenda 2022
onder voorbehoud van coronamaatregelen

april 5               Provinciale Ontmoetingsdag in Doetinchem
mrt 17 en 18    Handwerktentoonstelling Vorden
mei                  Cultureel bezoek aan Zwolle
mei 11              Prov. Fietsdag door het Land van Maas en Waal,
                         georganiseerd door afd. Winssen en Puiflijk/
Druten
mei 18              Provinciale Wandeldag,
                         georganiseerd door de afdeling Doetinchem
mei 15 t/m 22   Busreis Zwarte Woud / Vogezen
juli 10 t/m 16    Cruise Zeeland en Antwerpen
juni                  2-daagse tuinenreis Drenthe
aug 21 t/m 26  Fietsreis Belgische Kempen
najaar              Agrarische PR-dag
                        

•   mrt 17 en 18      
•   april 5  
•   mei                    
•   mei 11   

          
•   mei 18 

             
•   mei 15 t/m 22   
•   mei 23 
•   juni  
•   juli 10 t/m 16        
•   aug. 21 t/m 26   
•   najaar                

Als eerste staat dit jaar in mei een       
bezoek aan de Hanzestad Zwolle op
het programma, met onder meer een
stadswandeling en een bezoek aan het
Herman Brood Museum.
Voorlopig gaan we ervanuit dat we het
kunnen organiseren. Zodra er meer     
bekend is, plaatsen we de informatie op
de website van de provincie:
www.vrouwenvannu.nl/gelderland en
ontvangen de leden met e-mail de
uitnodiging.

in Zwolle

Er stond een mooie tweedaagse tuinen-
reis naar Drenthe met gevarieerde tui-
nen van gepassioneerde eigenaren op de
rol voor juni dit jaar, echter.. met de on-
zekerheid omtrent de coronaregels en
de annuleringsverzekering wordt deze
reis doorgeschoven naar juni 2023.

Wél komt er een eendaagse tuinenreis 
in juni dit jaar. Nadere informatie hier-
over volgt. Kijk hiervoor ook onder het
kopje 'commissie/werkgroepen' op
www.vrouwenvannu.nl/gelderland.
Alle VvN-leden zijn welkom, ook
niet-tuinclubleden kunnen deelnemen.
 

foto: Lucia Schutte

Handwerktentoonstelling Vorden
Provinciale Ontmoetingsdag (POD), Amphion Doetinchem
Cultureel bezoek aan Zwolle
Provinciale Fietsdag door het Land van Maas en Waal,
georganiseerd door afd. Winssen en Puiflijk/Druten
Provinciale Wandeldag,
georganiseerd door de afdeling Doetinchem
Busreis Zwarte Woud / Vogezen (inmiddels volgeboekt)
Reservedatum POD, Doetinchem
Eendaagse tuinenreis
Cruise Zeeland en Antwerpen
Fietsreis Belgische Kempen
Agrarische PR-dag
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jubileum bommelerwaard
afdeling bestaat 65 jaar

Na héél veel werk en een lamme hand van het schrijven was
op 29 november 1956 de oprichtingsvergadering van deze     
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen te Zaltbommel
een feit. Aanwezig waren 44 dames. Er werd gesproken door
mevr. Vorkink, provinciaal secretaresse Gelderland, over het
doel van de Bond: Bevordering van belangen, in de ruimste
zin, aan de bevolking van het platteland. Het initiatief om een
vrouwenvereniging op te richten is genomen door Metje
Kraaij uit Zaltbommel. Met zes andere dames werd zij dan
ook gekozen in het bestuur. Er was best veel behoefte in de
Bommelerwaard aan voorlichting en/of cursussen op velerlei
gebied. De leden kwamen vanuit alle hoeken op de fiets naar
de huishoudschool. Even weg van het aanrecht. Dit was een
kans om meer te weten te komen van de wereld. De afdeling
groeide snel tot boven de 100 leden. In 2001 is de naam van
de vereniging gewijzigd in "Vrouwen van Nu". Door de jaren
heen is de behoefte aan voorlichtingscursussen afgenomen,
mede door de komst van internet. Wat overblijft zijn de con-
tacten van mens tot mens. De leergierigheid is minder be-
langrijk geworden, maar de saamhorigheid blijft!
 
 

Metje Kraaij, foto: Eike van de Werken-Groeneveld
 
Wij zijn trots op Metje, dat zij 65 jaar geleden de uitdaging
zocht om de afdelling Vrouwen van Nu Bommelerwaard op
te richten.
Alie van Hoevelaken
 

Samenzijn
Het leven is kort en eindeloos zijn onze wensen.
We lijken zo stoer, maar we zijn zulke maakbare mensen.
Soms sprankelend, soms wankelend, maar je blijft op de been.
Soms ben je zo aards en soms in hogere sferen.
Het helpt om je eigen betekenis te relativeren.
Afhankelijk, vergankelijk, opstandig of heel sereen.
Goed bij de les, groot succes, slagen voor iedere test.
Weinig houvast, Leiden in last.
Kansen verspeeld, wonden geheeld.
Je komt in je leven gewoonlijk langs bergen en dalen.
En schaars zijn de gidsen, die voor je de richting bepalen.
Wisselend weer, onbestendig, we doen ons best.

insturen kopij

't Is goed om samen te komen, professionelen en leken.
Gezamenlijk zijn we vaak breekbaar gebleken.
Niet eenzaam, gemeenzaam, samen kunnen we veel.
Niet altijd werken, even versterken.
Steunpunt in het bestaan.
Even bewust, een momentje van rust.
Even niet jachten, verstilde gedachten.
Gezamenlijke oplading van noodzakelijke krachten.
Die nodig zijn voor de week die daar weer staat te wachten.
Tot weerziens. Hou moed, dan zal het wel gaan.
 
Een inzending van de afdeling Eibergen, waar Jan Terlouw in
september 2021 heeft voorgelezen uit eigen werk.

elfje
van Margot Jansen

                      "Corona"
                       wat erg
                 voor ons allemaal,
                  maar zal het ooit
                       overgaan?

Oproep:
Wie helpt ons aan nieuwe elfjes?

nr. 2 - 2022 mei                  :   1 april
nr.  3 - 2022 september    : 19 augustus
 
emailadres: 
vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com

uit jan terlouws bundel
'gedichte gedachten'
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