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Vanuit het Provinciaal Bestuur
Dit is het eerste magazine van Vrouwen van Nu in het jaar
2021. Als dit magazine bij u in de brievenbus valt is het bijna
een jaar geleden dat in ons land het Covid-19 virus werd vastgesteld. Het was een moeizaam, bijzonder jaar. Misschien
zelfs met persoonlijk verlies. We wensen u veel liefde toe van
de mensen om u heen. In ons vorige bericht in het decembernummer van 2020 hebben we er al over geschreven: we
komen hier doorheen, we gaan naar het eindpunt toe van
deze periode. De vaccinatie is van start gegaan en dat biedt
hoop en perspectief voor u persoonlijk en voor onze
vereniging Vrouwen van Nu.
Als Provinciaal Bestuur richten we ons op de dingen die we,
met inachtneming van de voorschriften, wel proberen te
organiseren. Dat is nu in de eerste plaats de provinciale ontmoetingsdag, met de te houden jaarvergadering. De datum is
verzet van april naar 28 mei. Later dan u gewend bent, met
het doel om toch fysiek bij elkaar te kunnen komen. Zoals
vorig jaar reeds gepland was, zal de POD gehouden worden
in Schouwburg Amphion, Doetinchem. Mirjam Spitholt heeft
toegezegd, ons weer te willen meenemen in de "intelligentie"
van succes. Kan en mag, in verband met de coronamaatregelen, dit niet op 28 mei, dan komt er net als vorig jaar een
schriftelijke stemming over de stukken die op de jaarvergadering aan de orde zouden zijn gekomen. Ook dan benoemen
de afdelingen een afgevaardigde, laten weten welk lid dit is

geworden aan het PB en zij krijgen de stukken, waarover gestemd moet worden, toegestuurd. Ook Impuls wil ons weer
bijstaan en is al heel lang plannen aan het maken om aan de
voor september geplande infodagen invulling te geven.
Wat nu wel kan, en waar we als PB erg blij mee zijn, is aan
alle leuke initiatieven meedoen die door de commissies van
Gelderland en de redactie van het Gelders katern bedacht
worden. Voorbeelden te over in dit en het vorige magazine.
Stuur uw persoonlijke positieve verhalen naar Impuls. De verhalen staan al op de website onder het kopje: Over Ons. Ook
de afdelingsbesturen tonen veel initiatieven, hulde hiervoor,
Als Provinciaal Bestuur en leden van Vrouwen van Nu zijn we
hoopvol dat dit jaar verandering brengt in de situatie zoals die
nu, begin januari is, en richten we ons op de toekomst. Blijf
contact houden met elkaar, houdt u aan de voorschriften, dan
hopen we elkaar dit jaar weer te ontmoeten.
Ans Stam.

Oproep

van het Provinciaal Bestuur

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.
We geven je graag alle informatie over de werkwijze
van het PB.
We denken met je mee, bij vragen stel ze, per email of
telefoon.
We hebben behoefte aan meerdere nieuwe leden dus
schroom niet.
We wachten in spanning op reacties.
We dat zijn: Ans, Rikie, Tineke en Dea.

Kijk op de website: vrouwenvannu.nl/gelderland

Reacties naar:
Ans Stam, email: ansstam46@gmail.com
of telefoon: 06-40908505
Rikie Hogemans, email: hogemans.r.2@gmail.com
of telefoon: 06-12209616
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Aan de wieg van de afdeling
Metje Kraaij, onlangs 98 jaar geworden, stond aan de wieg van de 65-jarige afdeling Bommelerwaard

de deur van haar woning altijd open voor bezoek. Helaas is
dat nu even minder vanwege de corona.
In november 1956 heeft zij het initiatief genomen en is aan de
slag gegaan om de afdeling Midden-Bommelerwaard van de
Bond van Plattelandsvrouwen op te richten.
Metje woonde met haar man en dochter in een voorbeeldwoning in de ruilverkaveling van de Bommelerwaard en
tegen een contactpersoon van de Huishoudelijke voorlichting
opperde Metje het idee om een afdeling in de Bommelerwaard op te richten. Er was volop behoefde aan voorlichting
op velerlei gebied voor boerinnen en tuindersvrouwen en met
hulp van enige instanties kwam de oprichting tot stand. Met
47 vrouwen werd er gestart, nadat Metje voor de nodige subsidieaanvragen had gezorgd bij o.a. het rijk, Rabobank en
melkfabriek.
"Je was blij dat je er eens uit kon". De afdelingsavonden vonden
in de beginjaren plaats in de huishoudschool te Zaltbommel.
En veel vrouwen kwamen toentertijd op de fiets naar de
avonden. Buiten de vele voorlichtingsavonden was er ook nog
tijd om op pad te gaan en vele reisjes werden georganiseerd.
Met veel plezier kijkt Metje terug op de uitwisseling in de beginjaren met afdelingen in de rest van het land. Hoogtepunt
was een reis van drie dagen naar Friesland. De mannen
Metje Kraaij (foto: Ineke Dourlijn)
moesten zich dan een paar dagen zelf redden, maar daar
Op 13 januari 2021 werd mevr. Metje Kraaij – van Loon vankwam niet bar veel van terecht.
wege haar 98ste verjaardag in de bloemetjes gezet. Zij woont Vanwege haar hoge leeftijd zijn er vele leden uit de beginjageheel zelfstandig en runt nog volop haar huishouding, zoals ren ontvallen, maar op haar verjaardag hebben veel leden aan
het koken van "groen met witte" volgens een oud-Bommehaar gedacht en een kaart gestuurd. Metje hoopt dat er in
lerwaards recept, dat geeft zij niet makkelijk uit handen.
deze onzekere tijd kan worden stilgestaan bij het 65-jarig beMetje geniet volop van het bezoeken van de afdelingsavonstaan in het najaar en zij voldaan kan terug kijken op 65 jaar
den, cursusjes en andere uitjes van de vereniging. Ook staat
Vrouwen van Nu, afd. Bommelerwaard.

Creatief Handwerk

zal via de kaderleden en de nieuwsbrieven worden doorgegeven.
De Commissie Creatief Handwerk wenst Er is besloten om ook in 2021 geen ten- Voor de komende maanden willen we
jullie een voorspoedig, gezond en creatoonstelling te organiseren.
toekomstgericht kijken wat er mogelijk
tief 2021. We gaan in deze coronatijd
In 2022 bestaat de Handwerkcommissie is om een workshop of cursus te gaan
door met maandelijks een nieuwsbrief
70 jaar en daar willen we een bijzondere volgen bij handwerkspecialisten met
met lesbrieven. We hopen dat jullie zo
tentoonstelling van gaan maken. Hebverschillende technieken. We zijn op
toch plezier beleven aan het handwerben jullie leuke ideeën voor deze jubile- zoek naar handwerkspecialisten die op
ken en je creativiteit kunnen gebruiken. umtentoonstelling? Laat het ons weten hun locatie of online een workshop of
Daarnaast is dit misschien het moment via een emailbericht. In de aanloop naar cursus organiseren, waarbij rekening
om onafgemaakte of uitgestelde projec- de jubileumtentoonstelling willen we
wordt gehouden met de coronamaatreten weer op te pakken. Maak er maar
ons bezighouden met bijzondere projec- gelen. Denken jullie met ons mee? Of
iets moois van. We zijn benieuwd naar
ten. Het eerste project is onder leiding
ben je zelf iemand die een workshop of
jullie werk en we zien het graag op onze van het HisTeam (Historisch Stekencursus organiseert? Laat het ons weten
facebookpagina Commissie Creatief
team). Het breien van een breirol met
via een emailbericht. Ons emailadres is
Handwerk Vrouwen van Nu Gelderland. historie. Meer informatie over dit project vvn.handwerkciegld@gmail.com
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Hoe krijgt de redactie de Gelderse pagina's gevuld in tijden van corona? Constaterend dat onze bijdrage goed wordt gelezen
willen wij jullie niet teleurstellen. Gelderland is een grote provincie met een diversiteit aan bezienswaardigheden. Bij voldoende ruimte brengen wij graag een streek uit onze provincie onder de aandacht. Deze keer een bijdrage van Gerie Verbraeken
over de achtkastelenroute Vorden, zowel geschikt om (gedeeltelijk) te wandelen, te fietsen en eventueel te bezichtigen.
Hackfort (foto 1):
Na het overlijden van de laatste erfgenaam Hackfort in 1981 is
het landgoed geschonken aan Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten met als doel het behoud van het landgoed
veilig te stellen en open te stellen voor publiek. Het huidige
kasteel kenmerkt zich in een rechthoekig gebouw met twee
bouwlagen en twee ronde torens. Het kasteel, koetshuis en
de waterradmolen zijn gerestaureerd en te bezoeken. Een
route door de gewelfkelders van het middeleeuws kasteel en
diverse exposities vertellen je meer over de historie. Een aanrader voor tuincommissies om vanaf het vroege tot het late
voorjaar een kijkje te nemen bij de verschillende bloementapijten van voorjaarsbloeiers.
Den Bramel:
Het kasteeltje is gebouwd op de restanten van de muur uit de
14e eeuw. Voor de verbouwing in de 19e eeuw zijn restanten
van een kerk gebruikt. De dakruiter met het opschrift "Soli
Deo Gloria" (eer aan God) en de windwijzer met haan zijn
hiervan een bewijs. Den Bramel, gelegen aan het Pieterpad, is
sinds 1994 in privébezit.
De Wildenborch (foto 3):
De geschiedenis van "de burcht in het wilde moeras" kunnen
we terugzoeken tot in de 14e eeuw. Vanaf 1780 is het eigendom van de familie Staring. Alom bekend is de dichter A.C.W.
Staring. Het Staring-archief is hier ondergebracht. De tuinen
achter het huis, aangelegd in Engelse landschapsstijl, zijn op
bepaalde dagen te bezichtigen. In deze tuinen is ook de monumentale beeldenverzameling van de kunsthistoricus A.
Staring te zien.

De Wiersse:
Het landgoed wordt gezien als "De mooiste tuin van Nederland". Een 16 hectare groot park, aangelegd met beek en vijvers, heemplanten en varens en een beukenloofgang met
daarin bruggen, fonteinen en beelden. De Wiersse wordt
sinds 1678 bewoond en beheerd door dezelfde familie. Het
landgoed is in 2008 ondergebracht in ANBI Stichting Landgoed de Wiersse. Elk jaar op vaste dagen vanaf mei tot en
met september, zonder of met rondleiding, te bezoeken.
Het Medler:
Het huidige huis met mooie oprijlaan is gebouwd op restanten uit de 15e eeuw. Het toegangshek is afkomstig van het in
de 17e eeuw gesloopte Almense kasteel de Ehze. Het landgoed is in het bezit van de familie van Dorth tot Medler.
Onstein:
Een eenvoudig bakstenen landhuis uit de 17e eeuw, dat na
een grote verbouwing in de 20e eeuw (vervangen pannen
door leisteen, aanbrengen klokkentorentjes en verhogen van
de traptoren boven de daklijst) op een kasteel doet lijken. Het
landgoed met woonhuis is niet te bezichtigen.

Kasteel Vorden (foto 2):
Van strategisch bolwerk in 1315 tot cultureel erfgoed nu. Aan
het einde van de toegangsweg zie je een schilderachtig kasteel omgeven door een gracht en kasteeltuin met loslopende
zwanen en pauwen. Na leegstand gered door het Geldersch
Landschap en doorverkocht aan de gemeente Vorden, die het
na restauratie gebruikte als gemeentehuis. Vijftien jaar geleden is de droom van Karin de Rouw werkelijkheid geworden.
Samen met partner en met hulp van vrijwilligers exploiteren
zij het kasteel met overnachtingen, feesten en rondleidingen.
Kieftskamp:
Bewonder zelf de antieke meubelstukken, schilderijen, porceHet enige van de acht kastelen van Vorden dat niet uit de
Middeleeuwen stamt, maar uit de 18e eeuw. Na leegstand ge- lein etc. tijdens een rondleiding. Bekijk de jachtverzameling in
kocht door de familie Van den Wall Bake. Via de laatste parti- de jachtkamer en de door prinses Beatrix geschonken ronde
culiere eigenaar Van den Wall Bake, tevens voorzitter van het tafel in de Rode Kamer.
Geldersch Landschap, overgedragen aan deze stichting. Kieft
Foto's: Gerie Verbraeken
is dialect voor kieviet.
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Cultuur in 2021
Bij het schrijven van dit stukje is 2021 net
van start en hebben we nog geen idee
wat er, wanneer jullie dit lezen, mogelijk
zal zijn. Wat zou het mooi zijn om weer
met een grote groep Gelderse Vrouwen
van Nu als vanouds te genieten van een
cultureel dagje uit.
Hopelijk kunnen we in het voorjaar alsnog het Hilde Krop Museum in het historische stadje Steenwijk bezoeken, in
combinatie met een lunch en een stadswandeling. Zodra we een nieuwe datum
kunnen vaststellen, krijgen jullie hiervan
bericht. Verder willen we in de loop van

Groet

van de Agrarische Commissie

het jaar een bezoek brengen aan de
veelzijdige stad Zwolle en jullie ook weer
uitnodigen voor een lezing van een
schrijver in Rozet in Arnhem.
Dit zijn nog opwarmertjes, maar we blijven optimistisch! Zolang er beperkingen
gelden, is er als alternatief een breed online aanbod van theatervoorstellingen,
concerten, museumtours die je gewoon
thuis op de bank kunt meebeleven. Op
internet zijn veel tips te vinden.
Betsy, Janneke, Carla en Lucia kijken ernaar uit jullie weer te ontmoeten.
Het Hilde Krop museum is gehuisvest in Villa Rams
Woerthe te Steenwijk (foto: Carla Neuteboom)

Elfje

door Margot Jansen
Beginnen
weer opnieuw
met open blik
naar het nieuwe jaar
2021

Reacties
van lezers

Ereleden
Het doet ons als redactie goed dat er
vanuit de lezers respons komt op ons
provinciale deel van het VvN-magazine.
Van een lid van de afdeling Bennekom
Op onze oproep om elfjes in te sturen
ontvingen we een reactie op het artikel
zijn uit alle delen van de provincie leuke in het decembernummer, over een erelid
reacties binnengekomen. We zijn blij
De provinciale Agrarische Commissie
bij een afdeling. Zij geeft aan dat ereleverrast. Hierboven een van de ingezon- den statutair alleen kunnen worden beGelderland wenst een ieder veel zonkracht en een kleurrijk 2021 toe. Hopelijk den elfjes, geschreven door Margot Jan- noemd door het hoofdbestuur. We hebsen uit Tiel. We bewaren de andere elfjes ben ons er even in verdiept en het antkunnen we elkaar weer gaan ontmoeten, en mogen er weer mooie dagen ge- om mogelijk in de volgende nummers te woord gevonden in de ‘veel gestelde
plaatsen, én, nieuwe elfjes blijven uiter- vragen VvN’ van de landelijke site. Het
organiseerd worden. (foto: Hetty Ilbrink)
aard welkom.
Groeten Janna, Petra, Liny en Hetty
antwoord luidt:
Ereleden kennen we statutair alleen landelijk.
In de nieuwe statuten is niets opgenomen
over ereleden in een afdeling. Hier is geen
beleid op gemaakt. Afdelingen zijn vrij hier
zelf invulling aan te geven.
Provinciale Ontmoetings Dag 2021
(wederom onder voorbehoud)
Elfje van een trouwe lezer
datum : 28 mei 2021
(en kopijleverancier):
locatie : Schouwburg Amphion
(Doetinchem)
Gelderland
mooi katern
met aandacht gemaakt
nr 2 - 2021 mei
: 2 april
voor Vrouwen van Nu
nr 3 - 2021 oktober : 20 augustus
Complimenten!
vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com
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