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Als ik aan arbeid denk…
Zie ik brede vensterbanken
Vol met gezellige planten staan,
Een zorgende hand het huis doorgaan.
 
Als ik aan werken denk…
Zie ‘k een kind met blokken
Zolang, zo vaak maar schouwen
Tot het staat en niet meer valt.
 
Als ik aan arbeid denk…
Zie ‘k “besturen” werkwoord in de tijd
Met GROTE of kleine letters, ’t is
Besturen met verantwoordelijkheid.

 
Als ik aan werken denk, zo maar even,
Zie ‘k vrouwen verzorging geven
Zie ‘k handen pijn wegmasseren
Zie ‘k mensen voedsel produceren
Zie ‘k buro’s met stapels verslagen
Zie ik bergen papier en veel vragen
Zie ‘k belangrijke discussie-stukken
 
Vul de rij maar aan, dat zal wel lukken
Er is maar één woord dat bij werken hoort,
En bij arbeid van elke soort
“Waardering” tonen en belonen.
 
Coos in 't Veld-Janse

            gedachten bij:
 

"herwaardering van arbeid"
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Fietsgroep bij de bloementuin van Astrid Bos

 
Op 3 augustus 2021 gaan 25 vrouwen op pad om te gaan
fietsen in en rondom Biddinghuizen.
De meeste dames hebben een elektrische fiets.
We starten met koffie en Blokzijler brok in de kantine.
 
Route
We fietsen via het dorpsbos naar de waterkant. Het dorpsbos
heeft een wandelroute van 4 en 8 km. De paden zijn door
vrijwilligers aangelegd. Van het IVN (Natuureducatie laat jong
en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is) is er
een natuurroute  en een ruiterpad.
Al fietsend komen we bij de nieuwbouw De Graafschap, via
het Noaberpark op de Kokkelweg uit.
Dan via de Kokkelweg naar het Harderbos, dat behoort met
het Harderbroek en de Kievitslanden tot de meest gevarieer-
de natuurgebieden van Flevoland, ruige moerassen, bloemrijk
grasland en vogelrijke plassen.
Het Klimaatbos, een deel van het Harderbos, is een 27 ha
hartvormig bos, aangelegd in 2008. Door Koningin Maxima
en de schoolkinderen uit het dorp zijn er tijdcapsules
begraven die in  2023 weer worden opgegraven om te kijken
wat de natuur er mee heeft gedaan.
Langs gemaal Lovink bij Harderhaven gaan we naar de
Kievitslanden.
Na de Kievitslanden komen we bij Flevonice. Helaas is er
besloten om de ijsbaan voorlopig niet voort te zetten. Een

aantal van ons hebben hier leuke schaatsuurtjes beleefd!
Nu wordt er een heel park met zonnepanelen aangelegd bij
Flevonice. De golfbaan bij Dorhout Mees is verplaatst naar de
overkant tegen de dijk.
Het is heerlijk weer en we lunchen bij de Bremerbaai. Daar
vertrekt ook in de zomermaanden een fietspont naar
Nunspeet. Altijd druk bezocht en soms even wachten!
Na de lunch weer op de fiets naar het Bremerbergbos, een
loofbomenbos en is aangelegd tussen 1968 en 1975. Vandaar-
uit komen we in het Spijkbos. Een bos dat bestaat uit vooral
dennen en sparren en een recreatieplas “de Spijkvijver”.
Het Spijkbos is vernoemd naar een zandbank in de Zuiderzee
en is aangelegd tussen 1965 en 1973.
Achter Walibi om fietsen we naar de Alikruikweg. Daar
bezoeken we een mooie bloementuin van Astrid Bos.
Na genoten te hebben van een ijsje fietsen we weer terug
naar Biddinghuizen. Rond half 3 zijn we terug bij het
scoutinggebouw in het dorpsbos.
Nog gezellig na kletsen met een hapje en een drankje kijken
we terug op een mooie fietsdag met heerlijk weer en maar
één lekke band.

fietsen in biddinghuizen
 
De kantine van de Osborne scoutinggroep is deze dag onze thuisbasis naast het dierenpark de Scharrelberg in Biddinghuizen.
Biddinghuizen is in 1963 ontstaan en momenteel zo’n 6400 inwoners. Bekend van Walibi, Lowlands, Defqon, Opwekking en
Agro-techniek beurs.

       De Kievitslanden
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Bezienswaardigheden
Tijdens het fietsen door het dorp komen we langs het
kunstwerk “De Bank” van Linda Verkaaik dat ook wel "het
Draakje" wordt genoemd. Het is geplaatst in 1994 en van
brons en metaal.
In het dorp is inmiddels ook al veel gerenoveerd zoals aan de
Voor. Het kerkcentrum is verbouwd tot multifunctioneel
gebouw en wordt nu “de Binding” genoemd.
In het dorpsbos komen we langs het kunstwerk van
Nel van Lith “de Beeldhouwer” een bronzen beeld uit 2002.
Dan zien we het beeld van Martha Waijop uit 2004
“Het vlakke Land”.  De verbeelding van water, zeebodem,
beweegbaarheid, vruchtbaarheid en pionierschap.
De vrouwenverenigingen uit het dorp hebben bij de
totstandkoming van dit beeld meegedacht. Voor de
Vrouwen van Nu was dat Lidy Rampen.
Ook Biddinghuizen heeft een social sofa met de dorpsvlag
en de ijsvogel.
Bij de rotonde staat nog een kunstwerk van Ciryl Lyxenberg
uit 1991 dat “Cirkantela” heet en van beton en staal is.
Bij de Bremerbaai en het strand van Biddinghuizen, aan het
eind van de Bremerbergweg staat het "Monument voor
Prima Mensen” dat is geplaatst in 2015 en de gedachten
achter dit kunstwerk zijn: De omgeving wordt steeds meer
digitaal en via social media kanalen bekeken en beleefd.
Volgens kunstenaar Dominique Himmelbach de Vries zorgen
deze ontwikkelingen voor afleiding maar ook voor gebrek
aan concentratie en afstand.

Lunchen Bremerbaai

      Waar gaan we naartoe?

       Gezellige afsluiting van de fietsdag

       Runderen met stier in de Kievitslanden

Zie ook website: flevolanderfgoed.nl
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mijn naam is joke van kesteren
Lid van Vrouwen van Nu, afdeling Lelystad, sinds 1999.
De redactie van de provincie Flevoland heeft mij gevraagd een stukje te schrijven over mijn tijd bij Vrouwen van Nu.

Biografie
Ik ben getrouwd met Ton en we hebben een dochter en een
schoonzoon. We wonen in Lelystad sinds 1970. In 1999 waren
wij net verhuisd en was ik gestopt met mijn werk als directie-
secretaresse bij een woningbouwcorporatie. Ik hou erg van
tuinieren en wilde graag bij een tuinclub. In Lelystad bleek er
een tuinclub te bestaan, bij wat toen nog heette, de NBVP.
Ik werd lid en  merkte dat ik er nog meer leuke activiteiten te
doen waren. Zo werd ik ook lid van behalve de tuinclub, van
een leesclub, een wandelclub en een kunst- en cultuurclub.
Na een jaar werd ik gevraagd of ik niet bestuurslid van de
afdeling Lelystad wilde worden. Voor een secretaresse was er
een vacature, die de verslaglegging van de vergaderingen op
zich wilde nemen. Aangezien dat jaren mijn werk was ge-
weest kon ik ze daarbij helpen. Dat was het begin van een
leuke en ook leerzame tijd, samen met zes leuke vrouwen die
elkaar goed aanvulden. 
 
Redactie
De zes jaar heb ik vol gemaakt. Daarna heb ik samen met
Truus Geertsema zes jaar de provinciale redactie gedaan voor
dit magazine van wat inmiddels Vrouwen van Nu heet. Ook
daar weer veel leuke contacten gemaakt met vrouwen uit
andere provincies en de landelijke redactie.
 
Uitwisseling
Ook heb ik met drie andere vrouwen een uitwisselingsreis
gemaakt naar Eure in Frankrijk. Er bestaat namelijk een afde-
ling van Vrouwen van Nu in die streek, bestaande uit Neder-
landse vrouwen die geëmigreerd zijn naar Frankrijk. In ons
magazine stond een aantal jaren geleden een oproep van een
landelijk bestuurslid om je aan te melden voor zo’n reis en
ideeën aan te leveren om zoiets vorm te geven. Een aantal
vrouwen kwamen bijeen in Utrecht en na een brainstormses-
sie bleven we met vier vrouwen over: Een uit Drenthe, een uit
Zuid-Holland, een uit Zeeland en ik dus uit Flevoland.
We hebben contact gelegd met de Franse dames, die het een
leuk idee vonden. We hebben een huis gehuurd voor een
week in die streek, en ook dat was een belevenis, waar ik met
veel plezier op terugkijk.
 
Ziekte
Daarna ben ik nog een aantal jaren lid van het provinciaal
bestuur geweest, ook weer voor de verslaglegging van de
vergaderingen. Tot ik moest stoppen omdat ik ernstig ziek
werd, namelijk getroffen door eierstokkanker, met slechte
vooruitzichten. Wonder boven wonder ben ik daar erg goed
uitgekomen, mede dankzij een hele nieuwe behandeling

tijdens een zware operatie, die ontwikkeld is in het Antonie
van Leeuwenhoek ziekenhuis. Eierstokkanker is een sluipende
ziekte die daardoor vaak pas ontdekt wordt in een vergevor-
derd stadium (bij mij dus ook) en daarom vaak "de silent
killer" genoemd. Hierbij wil ik jullie vrouwen op het hart
drukken om bij vage klachten in de buikstreek niet te denken:
Het zal wel weer overgaan. Ga naar de huisarts en luister
naar je intuïtie. Een volgende keer wil ik daar graag over
schrijven om jullie alert te maken. Wel wil ik hier graag zeg-
gen dat in zulke moeilijke tijden, ik heel veel steun heb erva-
ren van de vele vrouwen van Nu, die mij met bloemen en
brieven en kaarten hebben geholpen de moed erin te houden.
Dat is een wezenlijke steun geweest. Joke van Kesteren.

Agenda
 
12 oktober 2021: Feest, Vrouwen van Nu 90 jaar
Waar: Apeldoorn Orpheus theater
Tijd: vanaf 10.00 u. tot 16.45 u.
voorjaar 2022: Bridgedrive
voorjaar 2022: Agrarische Toer
 
Attentie:
Verdere informatie op de website:
vrouwenvannu.nl/flevoland
Kopij inleveren voor 20 oktober 2021
vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.com

PB bestuur vanaf 2011
Vlnr: Lianne Schlepers, Jeanette van der Meer, Clementa Dijkstra en
Joke van Kesteren
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