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provinciale ontmoetingsdag
Doetinchem, 5 april 2022

Blij en opgelucht zijn wij om na twee jaar beperkingen door
de pandemie de POD te kunnen vieren. Nu staan we stil bij de
verschrikkelijke oorlog en steunen de Oekraïners. Het thema
voor deze provinciale dag is aangepast naar:
"Samen vieren, samen verder"
We vieren niet alleen, er zijn ook grote zorgen over onze
vereniging Vrouwen van Nu. Over het ouder worden van de
leden, het niet kunnen vinden van bestuursleden en het uitschrijven van hele afdelingen. Hoe goed ook alle commissies,
afdelingsbesturen en het Provinciaal Bestuur de contacten
met leden in de afgelopen twee jaar hebben onderhouden.
Het PB denkt dat het opstarten van de afdelingen geduld en
tijd nodig heeft.
In de herfst van 2021 is er door het Landelijk Bestuur, op het
advies van de ledenraad en met medewerking van vrouwen
uit alle provincies, een enquête ontwikkeld en gehouden
onder alle leden van Vrouwen van Nu. De uitslag is op 22
maart jl. gepresenteerd aan de ledenraad en de vrouwen die
hierbij betrokken waren. Het beleidsplan voor de komende
vier jaar wordt hierop gebaseerd en op de gesprekken die
plaatsvinden met afdelingsbesturen en leden. In juni 2022
volgt het eindrapport en horen we meer.
Het thema de komende twee jaar is: de kunst van bewegen.
Samen verder op de weg die voor ons ligt. Niet altijd zichtbaar en niet altijd gemakkelijk, maar elkaar stimuleren en
meebewegen met de maatschappij. Zodat Vrouwen van Nu
voor alle leden een vereniging blijft, waar je jezelf kunt ontwikkelen, veilig voelt en gezelligheid ondervindt.
In Amphion volgde de 82ste jaarvergadering, waarin we met
alle plezier Annie Somberg als nieuw bestuurslid van het PB
mochten benoemen.

Na de jaarvergadering is er aandachtig geluisterd naar Mirjam
Spitholt, specialist gelukskunde. Boeiend en met heel veel
goede quotes. Maar vooral met de boodschap dat je moet
genieten van het moment en de naasten om je heen. En echt
zien wat de ander nodig heeft. Daar word je zelf ook gelukkig
van. Het was veel informatie, maar zoals ze aangaf: "Doe er
mee wat jij er mee wil en kunt".
In de middag een optreden van Karin Bloemen en Cor Bakker
met een gedeelte uit hun programma "Waar waren we gebleven". Karin kwam op in een prachtige jurk met stroken van
gehaakte vierkantjes. Zoals een echte diva. Haar tekst in de
liederen was soms speciaal voor Vrouwen van Nu iets aangepast. Ook Cor Bakkers begeleiding was een feest. Al met al
een geslaagde dag.

tekst : Ans Stam
foto's: Ans Frentz

ringavond ring 4
tekst: Eileen Gordijn

eigen foto Entr'Acte,
Elly Jansen en Nini Derlagen

Na lange tijd konden we dan eindelijk met 107 vrouwen weer
eens voluit genieten van de voorstelling van Entr'Acte uit
Lochem. De dames namen ons mee in situaties en herinneringen, waarin wij ons allemaal konden herkennen. Van een
schoolreünie met vlam Peter tot mindfulness. De kleine en
grote onvolkomendheden van het leven werden tegemoet
getreden met humor, verwondering, een tikje zelfspot en een
vleugje nostalgie. Een zeer geslaagde avond. Het was heerlijk
om weer samen te zijn en uitbundig te lachen. Dan merk je
pas hoe je dat hebt gemist!
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een helpende hand
tekst: Elly van Etten

Voor informatie neem contact op met Impuls of het PB.
Mailadres: vrouwenvannu.impulsgld@gmail.com
of bel gewoon: 0313-475433
Wat is het fijn dat de coronabeperkingen weer achter ons liggen. Maar het is wel te merken dat iedereen voorzichtiger is
geworden, behoedzamer. Ook heeft menigeen de tijd die
open bleef door activiteiten die weg vielen, anders in kunnen
vullen.
Maar wat betekent dat voor de afdelingen van Vrouwen van
Nu? We mogen en kunnen weer verder met elkaar, maar wat
gebeurt er? Menig afdeling is in de problemen gekomen,
leden die hun lidmaatschap opgaven. Afdelingen die niet
meer verder konden door gebrek aan invulling van het bestuur, het ouder worden (waar wij toch allemaal mee te
maken hebben) of welke reden dan ook.
Maar wat is dat toch jammer! Vooral voor die leden die erg
naar de activiteiten uitkeken, zich er op verheugden eindelijk
weer iemand te zien.
Ooit was Impuls bij een afdeling die onze hulp nodig had. Gelukkig konden wij hen helpen en is de afdeling doorgegaan.
Maar één van de leden had op een briefje met de vraag: "Wat
zou u doen als u hier niet zat?" geschreven:

even
voorstellen

"Dan zou ik heel eenzaam zijn." En moeten wij juist voor die
leden niet doorgaan? Met wat hulp van de omgeving, met
wat hulp van Impuls, met wat inzet van alle leden, proberen
door te gaan. Juist voor de wat oudere leden!
Samen hebben we wat moois opgebouwd, samen kunnen wij
verder! Trek aan de bel voor hulp!
Maar samen kunnen wij ook proberen op een geheel andere
manier verder te gaan, de manier die jongere vrouwen aanspreekt.
Denk met ons mee, kijk om je heen, verdiep je in wat er leeft
onder de jongere vrouwen. Nee, zij kunnen niet zo gemakkelijk weg, hebben hun werk enz., maar het zou anders kunnen
en moeten.
Ben jij zo iemand die mee wil denken? Neem voor meer informatie contact op met Impuls of het Provinciaal Bestuur.

tekst: Annie Somberg

foto:
Hans Somberg

Als nieuw lid van het Provinciaal Bestuur Gelderland wil ik mij
graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Annie Somberg,
geboren en opgegroeid in Enschede, 72 jaar oud en nu al weer
35 jaar, met veel plezier, woonachtig in Barneveld.
Na de MULO heb ik in de stad Groningen de Sociale Academie
gevolgd en in mijn werkzame leven heb ik als personeelsadviseur gewerkt bij de Postbank/ING in Amsterdam.
Met mijn man, die in 2019 plotseling is overleden, heb ik altijd
veel gereisd. Wij hebben alle uithoeken van de wereld gezien.
Dicht bij huis hebben wij veel fietstochten gemaakt. Naast
reizen en fietsen maak ik ook graag lange wandeltochten.
Kortgeleden heb ik het Marskramerpad gelopen en nu ga ik
beginnen met het Pelgrimspad.
In 1999 ben ik lid geworden van de Vrouwen van Nu. Ik wilde
mij graag aansluiten bij een leeskring en dat kon bij de VvN in
Barneveld, maar dan moest ik natuurlijk wel lid worden. Dat
heb ik gedaan en nooit spijt van gehad.

Zoals dat gaat bij een vereniging, zat ik al vrij snel in het
bestuur van mijn afdeling. Al met al ben ik twee keer zes jaar
secretaris geweest. Daarnaast was ik zes jaar lid van de
Commissie Cultuur Gelderland en nu maak ik dus de overstap
naar het PB.
Helaas gaat het ons, als Vrouwen van Nu Gelderland, niet
voor de wind. Enkele afdellingen hebben besloten tegen het
einde van dit jaar te willen stoppen. Meestal omdat er zich
geen nieuwe bestuursleden aandienen, maar er zijn ook nog
andere redenen om te stoppen. Binnen het PB gaan we
proberen het tij te keren. Daarnaast liggen er natuurlijk ook
nog andere taken op ons bord.
Ik hoop daar mijn steentje aan bij te dragen!
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samen sterk

VvN-afdelingen Dreumel en Alphen samen verder
Er zijn afdelingen bij de Vrouwen van Nu die de handdoek in
de ring gooien, maar hier geldt dat beslist niet. De afdelingen
Dreumel en Alphen waren elk niet groot, maar door samen te
gaan is het weer een sterke afdeling geworden.
In januari 2021 zijn Vrouwen van Nu Dreumel en Vrouwen
van Nu Alphen één vereniging geworden. Op 10 februari dit
jaar heeft, na een lange coronaperiode, de nieuwe afdeling
haar eerste activiteit gehad, de jaarvergadering. Over het
nieuwe bestuur dat er in 2021 gevormd is, hebben de leden
pas in 2022 fysiek hun goedkeuring kunnen geven.
Het was fijn om weer bij elkaar te zijn, de jubilarissen te kunnen huldigen en samen onder het genot van een drankje en
een snackje, aan de slag te gaan met de Daimond painting.
Het was een geslaagde eerste avond.

kadermorgen
in lunteren
De Agrarische Commissie
Gelderland organiseert op
dinsdag 14 juni
een Kadermorgen bij
de Nieuwe Heuvel in Lunteren.
Meer info hierover volgt via de
e-mail.

de Nieuwe Heuvel in Lunteren,
foto: Karin Sevink

De Agrarische PR-dag, die wordt georganiseerd samen met
de afdeling Geesteren-Gelselaar, schuift door naar 2023.

op stap in zwolle
Dagje Zwolle met de Commissie Cultuur op donderdag 9 juni

Graag nodigen wij u uit om met ons
naar de mooie stad Zwolle te gaan.
We beginnen de dag met een rondvaart
door de gracht om het centrum van
deze oude stad. De schipper vertelt ons
over wat wij vanaf de gracht allemaal
zien onder het genot van koffie/thee
met gebak. Dit wordt onderweg door de
bakker aan boord gehengeld. Na genoten te hebben van deze rondvaart is het
tijd voor de lunch. Hierna lopen we naar
Museum de Fundatie en gaan met een
gids de tentoonstelling ‘Rob Scholte –
Reproductie Verplicht’ bekijken. Rob
Scholte is de koning van het copyright.
Afbeeldingen uit kunst en reclame, maar

ook uit het alledaagse leven, vormen het
uitgangspunt voor zijn werk. In het
museum is een omvangrijk overzicht van
zijn schilderijen te bewonderen (het
Herman Brood Musuem, genoemd in
het vorige magazine, wordt deze dag
niet bezocht).
Meer info: via e-mail begin mei of op de
website www.vrouwenvannu.nl/
gelderland/commissie-cultuur
Opgave: per e-mail
ccg.vrouwenvannu@gmail.com
Verdere inlichtingen, bel:
Lucia Schutte tel. 0545 48 13 92 of
Betsy Kreeftenberg tel. 0315 24 25 57.

schilderij van Rob Scholte, titel: Venetië
foto: Lucia Schutte

agenda 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mei 11
mei 18
mei 15 t/m 22
mei 20
juni 9
juni 14
juni 20 en 22
juli 10 t/m 16
aug 21 t/m 26
okt 6 en 7

Provinciale Fietsdag door Land van Maas en Waal, georganiseerd door afd. Winssen en Puiflijk/Druten
Provinciale Wandeldag, georganiseerd door afdeling Doetinchem
Busreis Zwarte Woud / Vogezen
Floriade ontmoetingsdag
Cultuuruitstapje naar Zwolle
Kadermorgen Agrarische Commissie in Lunteren
Eendaagse Tuinenreis in Brummen
Cruise Zeeland en Antwerpen
Fietsreis Belgische Kempen
Handwerktentoonstelling Vorden
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handwerknieuws
De handwerktentoonstelling in het Kultuurhus in Vorden,
en tevens de viering van het 70-jarig jubileum van de commissie, is verplaatst naar 6 en 7 oktober van dit jaar.
Cursus Brioche breien en Tapisserie
Donderdag 27 oktober 2022 in De Vluchtheuvel,
Kastanjelaan 22 in Heteren. Tijd: van 10.30 uur tot 15.00 uur.
Woensdag 2 november 2022 in Dorpshuis Het Kulturhus,
Raadhuisstraat 6 in Vorden. Tijd: van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Kerstworkshop
Woensdag 30 november 2022 in Dorpshuis Het Kulturhus,
Raadhuisstraat 6 in Vorden. Tijd: van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Donderdag 1 december 2022 in De Vluchtheuvel,
Kastanjelaan 22 in Heteren. Tijd: van 10.30 uur tot 15.00 uur.

Brioche breien, foto: Marianne Neerlaar

De bijdrage voor de cursus en de workshop bedraagt:
Voor leden € 15,00 en voor niet-leden € 20,00.
Aanmelding via email vvn.handwerkciegld@gmail.com
Vriendelijk verzoek om de bijdrage vooraf te betalen op
bankrekening: NL 38 RABO 0129153222
t.n.v. Provinciale handwerkcommissie Gelderland
onder vermelding van je naam en datum cursus of workshop.

tips van afdelingen
Vistrap Doesburg
In 2019 is door het Waterschap Rijn en
IJssel, samen met Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, gemeente Doesburg
en Watersportvereniging De Oude IJssel
een vistrap aangelegd bij de sluis in
Doesburg. De vispassage in de monding
van de Oude IJssel naar de Gelderse
IJssel staat bekend om zijn hoogtever-

schil wat kan oplopen tot vijf meter. Zo
kunnen vissen als winde en rietvoorn
ongehinderd naar hun paaigebied in
Duitsland zwemmen om zich voort te
planten.
Bij de sluis loopt een route langs informatieborden, een prachtig mozaïek en
de vistrappen. De ondergrondse ruimte
laat de vistrek achter glas zien.

foto: Gerie Verbraeken

Een vrijwilliger van de Watersportvereniging Doesburg heeft de dames van
VvN Angerlo meegenomen voor een
interessante rondleiding.
Cruise naar Hawaii
Ook de afdeling Hien-Dodewaard is
weer opgestart. In maart namen Wilma
Coutinho en Marya de Lange (beiden lid
van de afdeling) de aanwezigen mee via
een mooie fotoreportage op een cruise
naar Hawaii. Er werd heel veel verteld
over de Holland America Line en het
schip “de Oosterdam”. Met een goodiebag van de HAL en mooie herinneringen
van het samenzijn ging daarna ieder
weer huiswaarts.

Bakkerijmuseum in Oosterhout
Dames van de afdeling Bommelerwaard
hebben in maart een bezoek gebracht
aan het bakkerijmuseum in Oosterhout
en gingen daar ook zelf met deeg aan de
slag. Onder begeleiding van een bakker
werden broodjes in allerlei vormen en
koekjes met figuurtjes gebakken. Met
tussendoor koffie/thee, een drankje en
wat lekkers, was het een gezellige middag.

foto's: Ada van Tuyl

leuze

Een goede daad zonder belang,
zet de volgende in gang

Ditmaal geen elfje, maar een mooie slogan van
Eelke Meijer, voorzitter VvN afdeling Eefde.

insturen kopij
nr. 3 - 2022 september : 19 augustus
nr. 4 - 2022 december : 4 november
e-mailadres:
vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com

