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leefbaar platteland
Uit: "Het waait hier nooit... of toch?"

Vrouwen van het platteland
Houdt leefbaarheid in stand
Op de bres voor streek en dorp
Niet alleen gemord.
Denk steeds mee en wees actief
Neem niet alles maar voor lief
Zonder actie zonder strijd
Gaat het mis geheid.

Het milieu niet aangetast
Daarom boeren opgepast
Spuit bewust en met veel zorg
Is voor ons een borg.
Geef je beesten in het hok
Niet alleen maar varkensbrok
Maar wat ruwvoer en wat hooi
Maakt het vlees erg mooi.

Openbaar vervoer een must
Voer daar actie voor gerust
Schooltje houden wij in stand
Leefbaar platteland.
’t Postkantoor, en boekenbus
Rijdend, maar ze zijn er dus
Samen komen wij erdoor
Houdt de kop ervoor.

Boodschappen zo’n karrenvracht
Geeft de vrouwen heel veel macht.
Koop gezond, koop het puur
Al is het soms wat duur.
Maar let heel goed op je zaak
Want je hebt hierin een taak
Nepgroen en het “boerenspul”
’t Is vaak flauwekul.
Hilda de Boer-Zijlma.
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Dronten
Potje met narcissen voor leden
Het bestuur van Vrouwen van Nu
Dronten heeft de leden weer een leuke
voorjaarsattentie bezorgd, een potje
narcissen.
8 maart is het Internationale
Vrouwendag.
Dit jaar zonder lezing met lunch of een
bezoek aan Utrecht.
In bijgevoegde brief maakt het bestuur
"het verschil" door aandacht voor haar
leden te hebben.
Het mooie gebaar werd door de leden
weer zeer gewaardeerd!
Namens de leden, bestuur van Dronten
bedankt.

Beste dames van de Vrouwen van Nu,
Nu ik dit schrijf, hebben we net twee prachtige weken achter
de rug. Een week met blauwe hemel, zon, sneeuw en ijspret
en de afgelopen dagen met zon en bijna zomerse
temperaturen.

Kritiek hebben op de gang van zaken in deze Coronatijd is
heel makkelijk, maar ik ben blij dat ik de beslissingen niet hoef
te nemen en in Dronten zit en niet in Den Haag. Want ze
doen het nooit goed!
De “beste stuurlui staan aan wal”, leerde ik vroeger.

Wat een VERSCHIL!
En over dat woordje “Verschil” bleef ik nadenken.
Men vroeg mij iets te schrijven n.a.v. De Internationale
Vrouwendag op 8 maart. Er is geen lezing met lunch of
bezoek aan Utrecht, maar we blijven gewoon thuis.

Wat een zorgen voor veel ondernemers, ook hier in Dronten.
Ook voor onze kinderen en kleinkinderen wordt deze periode
steeds zwaarder.

Dus heb ik op het internet eens opgezocht wat er allemaal
geschreven staat over Internationale Vrouwendag.
Een aanrader. Wat zijn erveel vrouwen die “het verschil” gemaakt hebben in de afgelopen eeuw. En vrouwen die dat wereldwijd nog steeds doen.

Wij nemen vaak niet meer deel aan het arbeidsproces.
Een deel van onze leden heeft al een vaccinatie gekregen.
Laten we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien en
hopen op een volgend VvN seizoen.
Ondertussen wens ik dat wij “het verschil” kunnen maken,
blijven genieten van de natuur en de kleine dingen in het
leven en bovenal gezond blijven!

Maar ook in deze Coronatijd kunnen wij proberen in onze
eigen kleine kring “het verschil” te maken door aandacht voor Een hartelijke groet van het bestuur van de Vrouwen van Nu
elkaar te hebben.
Dronten, Gré van Opstal.
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Zijn het de zoomende of zoemende bijen?

Voorjaarsoverleg
Februari 2021. Wat waren we als PB trots dat alle afdelingen zich hadden aangemeld voor de Zoom meeting. Als we
dan niet fysiek bij elkaar mogen komen, is dit toch de beste oplossing.
Even elkaar zien, even bijpraten, de laatste nieuwtjes vertellen
en aanhoren. Dan kunnen we weer even vol goede moed verder. Geweldig dat zo vele dames de Zoom
“koudwatervrees” hebben overwonnen.
Want door alle coronabeperkingen hebben we zo toch maar
mooi een weg gevonden om met elkaar in contact te blijven.
En laten we eerlijk zijn: Zoomen heeft ook voordelen. Je hoeft
de deur er niet voor uit en dat scheelt de afdelingskas weer
kilometers die niet uitgekeerd hoeven te worden.
In Flevoland gaan we ook de jaarvergadering via Zoom doen.
We zorgen als PB dat elke afdeling de stukken en een
uitgebreide agenda met toelichting heeft waar vooraf op
gereageerd kan worden.
Zo kunnen we de Zoom vergadering zo gemakkelijk mogelijk
laten verlopen en is er na afloop nog even tijd om gezellig
met elkaar bij te praten.
En dan gaan we gezamenlijk beginnen aan een “zomerreces”
om na de zomer vol los te gaan …….

Wat zal het een feest zijn als we elkaar in september weer
gewoon normaal kunnen ontmoeten en dat we in oktober
met elkaar naar Orpheus in Apeldoorn gaan om daar het
90-jarig bestaan van de Vrouwen van Nu met elkaar te vieren.
En dan in 2022 steken we in op een 60-jarig jubileum van
VvN Flevoland – allemaal samen een dagje naar de Floriade
….. die is tenslotte bij ons om de hoek!
De thema’s die daar behandeld worden, staan ook centraal in
onze VvN vereniging: Veilig voedsel, duurzaamheid en zorg
voor de toekomst.
Bedenk:
Voor het bouwen van luchtkastelen hoef je geen
bouwvergunning aan te vragen!
Laten we blijven dromen en plannen maken voor als het weer
kan en mag.
En tot die tijd, zorg goed voor jezelf en allen die je lief zijn.
Marjo van der Sluijs, VvN Flevoland
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leuke bezigheid
in een rare tijd
Wat heb je nodig om deze kat-broche te maken?
Een haaknaald en een kluwentje garen.
Om een koordje te haken, is het gemakkelijker om dat eerst
uit te proberen.
Doe dat met een grovere haaknaald en garen, dan kun je
beter zien wat je doet.
Als je het Roemeens koordje onder de knie hebt, kun je met
fijner garen gaan werken. Dat geeft een heel mooi resultaat.
Ter inspiratie: Op internet zijn talloze andere voorbeelden te
vinden. Succes!
K A T als broche.
Gemaakt van Roemeens gehaakte
koordjes.
Zie voorbeeld hoe je koordjes maakt.
Staart – koordje 1, ruim 4 cm lang
Kop en lijf – koordje 2, 40 cm lang
In elkaar zetten van de kat.
Koordje van 40 cm.
Je begint bij de kop en maakt een rondje
en zet het vast, als het rondje een
doorsnede heeft van ongeveer 2 cm.
Daarna ga je ongeveer 4 cm naar
beneden en vouw je het koordje naar
voren. Daarna maak je een boog van
ongeveer 13 cm. Het koordje weer
omvouwen, nu naar achteren en dan
met de boog mee het uiteinde achter de
kop vastzetten. In de boog het koordje
op verschillende punten vastzetten, half
op elkaar zodat de kat meer lijf krijgt.
Onderaan de poten vastzetten.
Naai de staart eraan. Koordje van 4 cm.
De oren – doe een draad in de naald en
op de plaats maak je een lusje van 2 of 3
draden en daarna slinger je deze draden
een paar maal om.
De ogen – een paar groene kraaltjes.

Koordje van Roemeens haken.
Het is een enigszins plat koord.
Het lijkt op macramé. Beschrijving:
2 lossen(l), steek in de eerste losse en
haak 1 vaste(v)
*Draai het werk tussen duim en
wijsvinger, zodat de lussen bovenaan
het werk liggen.
Neem de 2 lussen op de haaknaald erbij
(zie tekening) en haak 1v.*
Bij de eerste doorhaling door de 2
opgenomen lussen gaan.
Werk draaien met de klok mee,
van rechts naar links.
De handelingen tussen de ** herhalen.
Maak een lengte die ruim over de
contouren van het werkstuk past.

De snorharen en het neusje – met een
lichte draad - het neusje maak je door
de snorharen vast te zetten, dat kan met
een stiksteek maar hoeft niet. Je kan de Uittrekken is gemakkelijker dan
draad er ook zo doorrijgen.
aanhalen.

Agenda
3 augustus: Provinciale fietsdag
Waar: Biddinghuizen
voorjaar 2022: Bridgedrive
12 oktober: Vrouwen van Nu 90 jaar
Waar: Apeldoorn
Attentie:
I.v.m. het coronavirus zijn alle
genoemde data onder voorbehoud.
Verdere informatie op de website:
vrouwenvannu.nl/flevoland
Kopij inleveren voor 20 juli 2021
vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.
com

