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van de bestuurstafel
Houdt U ook zo van het voorjaar? Bomen in frisgroen blad en
struiken in bloei, planten die uit de aarde tevoorschijn komen
en alles dat in de natuur weer opleeft. De jonge dieren in de
wei, de fruitbloesem, altijd een prachtig gezicht. Het is genie-
ten met al dat moois om ons heen.
De POD kon helaas niet doorgaan, dus we konden elkaar daar
niet persoonlijk ontmoeten. Evenals vorig jaar is er een schrif-
telijke stemming gehouden over stukken die instemming be-
hoeven. De uitkomst laten we in een nieuwsbrief weten. Ge-
lukkig is er vooruitgang in de snelheid van vaccineren, wat
toch perspectief geeft. De focus ligt nu op de POD van 2022,
die wordt gehouden op 5 april.
De attenties voor de leden van de afdelingsbesturen rondom
Pasen hebben ons verrast. Deze creativiteit was te zien op de
besloten facebookgroep van Vrouwen van Nu; er blijven ge-
lukkig activiteiten over die wel kunnen. Muziek maken of luis-
teren, een telefoontje, een kaartje, genieten van de natuur,
handwerken om maar iets te noemen. Koester wat je hebt. 

project breirol
 
Commissie Creatief Handwerk Gelderland
 
Tot nu toe hebben 16 handwerksters zich ingeschreven voor
het project. Dat is al een heel mooi aantal. We starten in april.
Ondersteuning door het Histeam één keer per maand online.
Er zijn totaal 30 patronen: 5 patronen per maand. Een periode
van een half jaar met een pauze in de zomermaanden juli en
augustus. De breirol kan zowel plat als rond gebreid worden.
De maandelijkse informatie wordt tegelijkertijd met de
nieuwsbrief verstuurd naar de deelnemers. Deelname aan het
project kost €  16,00 voor leden VvN en voor niet-leden       
€  20,00. Na betaling is de deelname definitief. Het bedrag
overmaken op bankrekeningnr. NL 38 RABO 0129 1532 22  
t.n.v. handwerkcommissie VvN o.v.v. naam, adres, emailadres
en breirol.

tentoonstelling
 
70 jaar Commissie Creatief Handwerk Gelderland
 
Op 17 en 18 maart 2022 komt er een tentoonstelling met
aandacht voor 70 jaar Commissie Creatief Handwerk Gelder-
land. Iedereen kan een werkstuk aanleveren over 70 jaar
CCHG naar eigen inzicht en fantasie; het kan iets met vroeger
te maken hebben, maar zeker ook wat ons op dit moment
bezighoudt. Voorwaarde: een afgewerkte lap stof van
maximaal 30 x 30 cm. Je mag borduren, breien, haken, quil-
ten of vilten, schilderen of diamond painting of alles wat je
zelf leuk vindt. Alle werkstukken worden opgehangen op een
grote lap stof tijdens de tentoonstelling.

 
  foto: Ans Stam

 
   foto: Jannie Wilbrink

Er bleef me ook een zinnetje bij wat ik ergens las: "Tel niet
alle dagen, maar laat alle dagen tellen".
Op 12 oktober is de viering van het 90-jarig bestaan van
de landelijke vereniging Vrouwen van Nu in Orpheus,
Apeldoorn. Het belooft een gezellige, inspirerende dag te
worden. Het eerste grote evenement in dit jaar. Wij nodigen
u van harte uit om deze dag te bezoeken. Het is een gelegen-
heid om zelf te ervaren hoe Vrouwen van Nu leeft en ver-
bindt, en te zien wat er allemaal voor initiatieven zijn ont-
plooid door het Landelijk Bestuur, het landelijk bureau en de
provincies. Gelderland zal o.a. vertegenwoordigd zijn met een
initiatief van Impuls, in samenwerking met het PB, om te
komen tot de vorming van vrouwenlabs. Het is een toe-
komstgericht project; verderop kunt u er meer over lezen.
Doe mee, geef u op voor dit nieuwe project.
Informeren naar of aanmelden voor een bestuursfunctie in
het provinciaal bestuur mag ook, van harte welkom.
Een voorjaarsgroet aan u allen, Ans  
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Cathrien zat nog op de lagere school toen ze van haar moe-
der hoorde van de plattelandsvrouwen, zoals dat toen heette.
“Mijn moeder was een van de oprichtsters van de afdeling
Winterswijk. Ze was secretaresse en er moesten iedere
maand op heel veel convocaties datum en naam ingevuld
worden. Die taak had mijn moeder voor mij bedacht. Ik was
toen een jaar of 12 en ook in de oorlog werden convocaties
geschreven en verstuurd.
Toen ik 23 was maakte ik voor het eerst kennis met onze af-
deling. In die tijd waren de lezingen alleen ’s middags;             
‘s avonds ging je de deur niet uit als vrouw. Toen ik de zaal
binnenkwam dacht ik: ‘Wat moet ik tussen al die ouwe kop-
pen?’ maar ik ben altijd blijven gaan. Toen ik in het bestuur
zat kon je als lid van de vereniging cursussen volgen die van-
uit de plattelandsvrouwen gegeven werden. Cursussen over
gezonde voeding, koken, stoelen bekleden, breien, spinnen
enz. Maar ik vond het belangrijk dat er niet alleen cursussen
waren voor huisvrouwen, maar er ook aan algemene ontwik-
keling gedaan werd en dus werden mensen uitgenodigd die
een lezing konden geven op cultureel gebied.
 
Een van de mooiste ervaringen was mijn reis naar Schotland
in 1959. Daar was de Triënnale Wereldconferentie de ‘Associa-
ted Country Women of the World’ (ACWW). Uit iedere pro-
vincie mocht een lid van onze vereniging ernaartoe.“
‘Vrouwen van Nu is lid van ACWW. Deze wereldwijde vrouwenvere-
niging heeft 9 miljoen leden afkomstig uit 450 organisaties uit meer
dan 70 landen. De ACWW heeft een consultatieve status binnen de
VN en onderhoudt nauwe banden met VN-organisaties.
Het doel van de ACWW is het versterken van de stem van platte-
landsvrouwen, zodat de problemen waarmee ze worden geconfron-
teerd en de oplossingen die ze aankaarten, worden gehoord en er-
kend door internationale beleidsmakers en wetgevers.’
 
“In die jaren hadden we bij de boerderij ruim 400 schapen. Ik
wilde graag een eigen winkel of schuur waar ik de wol mocht

verkopen. Daarvoor moest ik het vakdiploma Textiel halen.
Die opleiding duurde 3 jaar en het examen was in een grote
hal met nog 700 vrouwen uit heel Nederland. Ik was super
gemotiveerd want ik was met mijn 40 jaar de oudste. De rest
was net 20. Toen de diploma-uitreiking plaatsvond, werd ik
naar voren geroepen: ik was de beste van allemaal. Ik had 4
tienen en 2 negens! Wat was ik trots. Ik kreeg een grote bos
bloemen en een doos chocolaatjes. Eenmaal in de trein naar
huis vroegen de mensen wie mij zo verwend had. Ik vertelde
dat ik net geslaagd was én dat ik jarig was. Iedereen felici-
teerde me en de doos chocolaatjes die ik had gekregen heb ik
toen uitgedeeld. Dat diploma was belangrijk voor mij, want
nu kon ik mijn winkel beginnen met de wol die we van onze
eigen schapen hadden. Het liep zo goed in de jaren 70 dat ik
ook gewone breiwol erbij kon verkopen. De verkoop vanuit
de wolschuur heb ik tot 2000 gedaan.”
 
Cathrien heeft alle ontwikkelingen binnen de vereniging
meegemaakt: van Plattelandsvrouwen naar Vrouwen van Nu,
van Presidente naar Voorzitter. Zij staat nog volop in het
leven en is op de hoogte van alles wat in de wereld gebeurt.
 

cathrien smit-goossens,
70 jaar lid van vrouwen van nu 
 
uitzonderlijke jubilaris bij afdeling Hummelo/Keppel/Drempt
(tekst en foto: Aldy Ploeger)

rectificatie
In het vorige nummer is het cultureel
uitstapje naar Steenwijk genoemd. In
dat artikel is de naam van het museum
foutief weergegeven. De juiste naam is: 
Hildo  Krop museum 

 
 
 
 
 
 
foto: Carla
Neuteboom

         foto: Ans Stam
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40 jaar actief lid
 
Annie van het Loo 40 jaar lid van VvN afd. Hooiland/Klarenbeek/Apeldoorn
 

     elfje
                   door Reina Spies

bijzondere kunst
 
Nel van der Meulen, lid van afd. Hummelo/Keppel/Drempt
ontvangt vrijwilligersprijs

“Op een zonnige dag in december werd
ik ineens verrast door Jochem van Gelder
van TV-Gelderland, met een benoeming
tot 'Gulden Gelderlander'. Een benoe-
ming die alles te maken heeft met het
mooie project waar ik aan mee mag
doen.”, aldus Nel.
Het project vindt z’n oorsprong bij Gruit-
poort (Doetinchem), waaraan Nel als
vrijwilliger verbonden is. Hier werd in
2018 de vraag neergelegd door gemeen-
te Bronckhorst om een project te star-
ten voor thuiswonende 55+ers, die een
oppeppertje kunnen gebruiken. Dit pro-
ject werd 'Kunst aan de Keukentafel',
waarbij de deelnemer samen met een
kunstenaar thuis gaat meedoen aan een
culturele activiteit (bijv. verhalen of ge-
dichten lezen of schrijven, zingen, dan-
sen, schilderen, tekenen, muziek luiste-
ren of muziek maken). Inmiddels hebben
al meer dan 100 mensen in deze ge-
meente kunnen genieten van een der-
gelijke activiteit en andere gemeenten in
de West-Achterhoek volgen nu.
In de coronatijd was het een stuk lasti-
ger om bij de mensen thuis iets te kun-
nen doen. Een oplossing hiervoor is ge-
vonden in: 'Kunst door de Brievenbus'.

Daar is ook Ria Pelgrom, eveneens lid
van Vrouwen van Nu en tevens kunste-
naar, heel actief bij betrokken. Van 16 t/
m 20 mei 2021 komt er een expositie op
de Klevenhorst in Hummelo van werken
die de deelnemers aan dit project heb-
ben gemaakt.
Voor meer informatie over het project:
Nel van der Meulen. Tel. 06 83996015 of 
https://www.amphion.nl/samenleving/
langlevekunst/

foto: Maria van der Post

Vrouwen van Nu is ontstaan uit de Ne-
derlandse Bond van Boerinnen en ande-
re Plattelandsvrouwen, opgericht in ok-
tober 1930. Kortweg de Plattelandsvrou-
wen genoemd. En op 12 maart 1981 werd
Annie van het Loo lid van deze vrou-
wenclub. Annie is niet alleen lid geweest,
maar heeft zich ook op bestuurlijk vlak
ten dienste gesteld van de vereniging. Zo
heeft zij in 1991 binnen de afdeling een
tuinclub opgericht en heeft samen met
Jannie Brink daarin het voortouw geno-
men. In het jaar daarop werd Annie     

2e voorzitter. Acht jaar lang heeft zij
deze functie vervuld voor de afdeling. In
de periode 2009-2012 is zij opnieuw in
het bestuur getreden als algemeen lid. In
die tijd werkte Annie samen met Reinie
Nikkels. Zij denkt ook aan de mooie
fietstochten en bewaart fijne herinne-
ringen aan de tijden bij de vrouwenvere-
niging. Al met al kijkt Annie terug op een
hele fijne en gezellige tijd. Voor haar ju-
bileum ontving Annie een mooi boeket
bloemen met een oorkonde voor 40 jaar
trouw lidmaatschap van de VvN.

Reina Spies uit Eck en Wiel (inmiddels
40 jaar lid van VvN en nog steeds crea-
tief) heeft een mooie tekst in elfjesvorm
 
   kijk
         naar de 
                 zon, dan zal 
                         de schaduw achter je
                                      vallen

     elfje
                  door Hennie Jensen

                         vrouwen
                         jong, oud
                   boerin of stadse
               samen trekken we op
                 toekomstbestendig
 
Hennie Jensen uit Dieren geeft aan dat
er nog meer spelregels mogelijk zijn bij
een elfje,  bijv. (uitsluitend) een werk-
woord in zin 4, zoals in dit krachtige elfje

“Op een zonnige dag in december werd
ik ineens verrast door Jochem van Gelder
van TV-Gelderland, met een benoeming
tot ‘Gulden Gelderlander’. Een benoe-
ming die alles te maken heeft met het
mooie project waar ik aan mee mag
doen.”, aldus Nel.
Het project is een initiatief van Lang
Leve Kunst en Naoberschap van       
Amphion Cultuurbedrijf in Doetinchem,
waaraan Nel als vrijwilliger verbonden is.
Hier werd ín 2018 de vraag neergelegd
door gemeente Bronckhorst om een
project te starten voor thuiswonende
55+'ers, die een oppeppertje kunnen ge-
bruiken. Dit werd ‘Kunst aan de Keuken-
tafel’. Een deelnemer gaat samen met
een kunstenaar thuis een kunstactiviteit
doen, zoals verhalen of gedichten lezen
of schrijven, zingen, dansen, schilderen,
tekenen, muziek luisteren of maken. Di-
verse Vrouwen van Nu doen ook mee
aan Kunst aan de Keukentafel, dat in-
middels ook in de andere West-Achter-
hoekse gemeenten wordt uitgevoerd. In
coronatijd was het een stuk lastiger om
bij de mensen thuis iets te kunnen doen.
Een oplossing hiervoor is gevonden in   
‘Kunst door de Brievenbus’. Daar is ook

Ria Pelgrom, eveneens lid van Vrouwen
van Nu en tevens kunstenaar, heel actief
bij betrokken. Van 1 t/m 4 juli 2021 komt
er een expositie op de Klevenhorst in
Hummelo met werken die deelnemers
aan dit project hebben gemaakt.
Voor meer informatie over het project:
Nel van der Meulen. Tel. 06 83996015 of 
https://www.amphion.nl/samenleving/
langlevekunst/

tekst: Jolanda Mascini, foto: Riekie Elskamp
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