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Vanuit het provinciaal bestuur
Door Ans Stam. De zomer van 2021 loopt al ten einde. De
maand september is vaak het begin van de maandelijkse
bijeenkomsten van de afdelingen. Wat zien we er al lang naar
uit om met elkaar weer eens een interessante lezing te horen
of een film te zien. Of om elkaar "gewoon" te zien en te
spreken in een groter gezelschap. Die behoefte kan hopelijk,
als de maatregelen het toestaan, eindelijk vervuld worden.
Toch konden we ons blijven ontwikkelen en nieuwe dingen
leren ook in deze nare tijd. Nooit gedacht dat we vergaderden
via zoom of een ander programma. Zo vergaderen heeft ook
zeker voordelen; geen reistijd en zelfs wat vaker contact via
het scherm. Nu breekt gelukkig de tijd aan dat het "normale"
weerkeert, want eerlijk is eerlijk, er is wel wat veranderd door
corona. De verenigingen en het sociale leven komen op gang.
Dat is wennen en vraagt lichamelijk ook weer iets van ons.
Leden van VvN hebben wel bewezen, door de jaren heen, zich
aan de omstandigheden en de maatschappij te kunnen aanpassen en met de tijd mee te gaan. We denken dat in de toekomst de leden, ook al gaan er veranderingen plaatsvinden,
elkaar kunnen blijven ontmoeten en ontwikkelen.
Door het Landelijk Bestuur is, op verzoek van de Ledenraad,
een werkgroep in het leven geroepen: Werkgroep Toekomst
Vrouwen van Nu. Door de werkgroep is een enquête samengesteld die bij het septembernummer wordt gevoegd. Aan
alle leden het dringende verzoek deze in te vullen en in te
leveren. Zo hebben alle leden de mogelijkheid mee te denken
over de toekomst van VvN. Het doel is een advies uit te brengen aan de ledenraad, dat gebruikt wordt voor het nieuwe
Meerjarenbeleidsplan 2023-2026. De voorjaarsspeech van
interim-voorzitter Els Eradus van het LB gaat o.a. hierover.
Het landelijk magazine met het katern van Gelderland is het
enige communicatiemiddel dat alle leden ontvangen, ook als
je geen e-mailadres hebt. Heeft u wel een e-mailadres, geef
het dan door aan de afdeling, zodat het in de ledenadministratie verwerkt kan worden. Het verzoek aan afdelingen is
om het belangrijk nieuws van afdelingen en PB en LB aan alle
leden door te geven.
De schriftelijke provinciale vergadering heeft in mei 2021
plaats gevonden. Aan de besluiten en benoemingen, waarover gestemd moest worden, gaven 60 van de 68 afdelingen
hun goedkeuring. Er waren geen tegenstemmen. Lid Dea
Dijkman heeft afscheid genomen van het PB. Alle commissieleden die afscheid namen, zowel uit het jaar 2020 en 2021,
hebben een attentie ontvangen.

Het provinciaal bestuur bestaat nu, sinds juni 2021, uit:
Voorzitter
: Ans Stam
Penningmeester
: Rikie Hogemans
Algemeen lid
: Tineke Jalving
Secretaris buiten bestuur : Ans Arfman
en notulist van het PB
: Henny Burgers
We hebben goede hoop dat er versterking komt, want onze
mooie vereniging Vrouwen van Nu verdient het om ook in de
toekomst, hoe dan ook en in welke vorm dan ook, te blijven
bestaan.

Ans Stam, Tineke Jalving, Ans Arfman en Rikie Hogemans
foto: Henny Burgers

Winkeltje
Bent u op zoek naar een cadeautje voor uzelf of voor een
lid van uw afdeling?
In het winkeltje van de Vrouwen van Nu in Gelderland bent u
hiervoor aan het juiste adres. Op 12 oktober 2021 zijn wij met
alle artikelen aanwezig tijdens de Jubileumdag in Apeldoorn.
U kunt nu al uw bestelling doormailen naar:
vrouwenvannugldwinkel@gmail.com
Wij zorgen ervoor dat uw bestelling in Apeldoorn op u wacht.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw bestelling bij mij
in Apeldoorn op te halen, dan is verzenden geen probleem!
Meer informatie over de artikelen en prijzen zie website:
Vrouwen van Nu Provincie Gelderland - winkeltje
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afdelingsnieuws in coronatijd
eibergen
Door een maandelijkse nieuwsbrief, soms een presentje en
elkaar bellen is er contact met de leden gehouden. Bijzonder
was de huldiging van de 4 jubilarissen. Dit gebeurde niet binnen in het dorpshuis 'de Huve', maar buiten. Er werden vlaggetjes opgehangen van Vrouwen van Nu en de jubilarissen
hebben op een ronde bank in het centrum een lekker ijsje gegeten. Het werd als heel grappig, maar ook feestelijk ervaren.
En nu kijkt iedereen ernaar uit om weer te kunnen beginnen.

eefde

foto: Riekie Wormgoor (Eibergen)

foto: Annemarie Paalvast (Eefde)

Na het grote succes van vorig jaar is ook dit jaar een tuinbijeenkomst georganiseerd door afdeling Eefde. Al was het een
wisselvallige zomer, de weergoden waren ons gunstig gezind
deze dag, met een temperatuur van 24 graden en 'n lekker
zonnetje was het heerlijk weer. Er werden 52 dames verwelkomd met een kopje thee of koffie met wat lekkers en was er
tijd om op anderhalve meter afstand eindelijk weer eens bij te
kletsen, na een jaar van corona waarin het niet mogelijk was
om bijeenkomsten te houden. De activiteitencommissie had
een leuk spel georganiseerd dat in kleine groepjes gespeeld

kon worden en er waren diverse kraampjes opgebouwd. Bij
het ene maakten de leden van de tuincommissie bloemstukjes en bossen bloemen die voor enkele euro’s gekocht konden
worden, bij het andere werden eigen baksels, jams en sapjes
ingebracht voor de verkoop. Er konden ook tuinplanten en
zelfgemaakte kaarten gekocht worden en er was een ruiltafel
met boeken, puzzels en spelletjes. De opbrengst van de verkoop is naar een goed doel gegaan. Het was een geslaagde
middag en zeker weer voor herhaling vatbaar!

midden-betuwe
De geplande middag met sport en spel kon vanwege de
coronabeperkingen niet in de gewenste vorm doorgaan. Op
stel en sprong heeft het bestuur de bijeenkomst omgezet in
een gezellige middag met onder meer informatie over de
omgeving, een bijzondere quiz en een balonnenwedstrijd, en
dat allemaal met vaste zitplaatsen voor de leden. Met een
mooi gedicht ter afsluiting, kon ieder terugkijken op een
geslaagde middag.

foto: Lies Janssen (Midden-Betuwe)
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mooi gelderland
In tijden van corona ga je zoeken naar vertier. Bijvoorbeeld een autoroute van www.speurtocht.nl, waarbij je op een ontspannende en leerzame manier met behulp van vragen en zoekfoto's de omgeving gaat verkennen. Van de Autospeurtocht
'Aan de Maas' is het de hoek Hernen - Niftrik - Batenburg - Appeltern die de redactie deze keer beschrijft.

foto: Gerie Verbraeken

Kasteel Hernen:
Het dorp Hernen ligt in een bosrijke omgeving op oude rivierduinen van de rivier de Maas. Op een stuifzandrug ver achter
de rivier ligt dit middeleeuws kasteel. Eind jaren zestig is het,
naast De Doornenburg en Slot Loevestein, als filmlocatie voor
de tv-serie Floris gebruikt. Kasteel Hernen is in deze serie het
tolhuis van Maarten van Rossum, de vijand van Floris. Het is
het enige kasteel in Nederland met overdekte weergangen.
Door oorlogen heeft het kasteel geen schade opgelopen,
maar door een storm is de rechtertoren ingestort. Een kenmerkend beeld op de foto. (foto: Johan Verbraeken)

De Liendense Waard:
In het kader van het project Ruimte voor de Rivier is door
Rijkswaterstaat tussen Niftrik en Batenburg een natuurontwikkelingsgebied aangelegd. Een ruig begraasd grasland en
een ooibos met wilgen en elzen. Een gedeelte van de waard is
plasdrasterrein dat veel steltlopers en weidevogels aantrekt.
Batenburg:
Via de dijk bereiken we een van de oudste stadjes van Gelderland, nl. Batenburg. Het heeft een beschermd stadsgezicht
met veel witgepleisterde boerderijen. De ruïne van het vroegere kasteel Batenburg en de vele terrassen heeft een grote
aantrekkingskracht op toeristen. Met de veerpont kun je de
Maas oversteken naar Demen.

Stoomgemaal De Tuut:
Voordat we Appeltern bereiken kom je bij het oude stoomgemaal De Tuut; sinds 2001 een museum. Het is in 1964 vervangen door het nieuwe elektrisch gemaal Bloemers, dat de
Nieuwe Wetering bemaalt en daarmee het zuidoostelijke deel
van het Land van Maas en Waal droog houdt. Vlakbij De Tuut
vinden we De Heerlijkheid Appeltern, met de overblijfselen
van het huis Appeltern, enkele oude gebouwen, de slotgracht
en een mooi park, waar het prachtig wandelen is.
De Tuinen van Appeltern:
Dit grootste modeltuinencomplex van Europa is een trekpleister bij tuinliefhebbers. Te zien zijn prachtige planten en
bloemen en combinaties daarvan in borders en inspiratietuinen, samen met met constructies, tuinhuizen, bestrating
en hier en daar wat kunst. Bijzondere trends en leuke ideeën
om op te doen zijn er in overvloed. Ook kun je gebruik maken
van workshops en adviesdiensten voor de tuin. Het complex
grenst aan De Nieuwe Wetering en daar is met de beplanting
erg leuk op ingespeeld. Met een bruggetje en een trekschuitje
is aan de overkant het ontdekkingseiland te bereiken, een
groen paradijsje voor de jongste gasten.

foto: Hetty Wijgman
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reiscommissie creatief
zoekt jou!
handwerk
ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
Ben jij die Gelderse Vrouw van Nu die op zoek is naar een
nieuwe uitdaging?
En lijkt het je leuk om, samen met ons, reizen te organiseren
en te begeleiden? Dan zijn wij op zoek naar jou. Of weet je
iemand voor wie dit iets zou kunnen zijn?
Ieder jaar biedt de Commissie Reizen Gelderland diverse
reizen aan binnen Europa, zoals een fietsreis, een relaxreis en
een landenreis.
•

Heb jij zin en tijd om je in te zetten voor reislustige
vrouwen?

•

Kun je overweg met de computer?

•

Ben je een teamplayer?

•

Beschik je over organisatorisch talent?

•

Kun je je redden in het Engels en/of Duits?

Dan zou de rol van reisbegeleider best iets voor jou kunnen
zijn. Wil je er meer over weten? Neem dan contact op met
Nel van der Meulen, tel. 06 83 99 60 15 of via e-mail:
nel.vandermeulen60@gmail.com

De zomerperiode ligt alweer
achter ons en de commissie
heeft nagedacht over de invulling van het seizoen
2021-2022: workshops, handwerkdagen, tentoonstelling
2022, nieuwsbrieven en lesbrieven. We hopen dat we
weer fijn bij elkaar mogen
komen.
In oktober hebben we de kaderdag gepland en in november
een handwerkdag. En we gaan ervan uit dat de tentoonstelling op 17 en 18 maart 2022 doorgaat. De kleine projecten die
gemaakt worden zien we graag op de tentoonstelling.
Update project Breirol Henriëtte Huizinga: dit loopt goed met
zo’n 50 deelneemsters.
Informatie over activiteiten (en ook lesbrieven) wordt gegeven in de maandelijkse nieuwsbrieven en op facebook.
(foto: Jolanda Mascini)

elfje

door Joke Buunk

Voorbij
voorgoed voorbij
het is voorbij
wat nu nog overblijft
mijmerij

Het lijkt weer te kunnen een cultureel
uitje met een groep Gelderse Vrouwen
van Nu. Wij hebben er vertrouwen in en
Joke Buunk is (al ruim 40 jaar) lid van
kijken ernaar uit. Voor 10 november
afdeling Vorden. De aanleiding voor dit aanstaande staat op de agenda het eerelfje was het plotselinge vertrek van een der geannuleerde bezoek aan het Hildo
dierbare vriendin, die na een hersenKrop Museum in het historische stadje
infarct niet meer terug kon naar huis,
Steenwijk. U weet het misschien nog
maar in een verpleeghuis terechtkwam. wel, de in Steenwijk geboren beeldhouwer Hildo Krop (1884 – 1970), veelzijdig kunstenaar en stadsbeeldhouwer
van Amsterdam. Een rondleiding door
Museumhuis Villa Rams Woerthe waar
het museum is gehuisvest, is onderdeel
van het programma. Opgave vanaf
begin oktober bij:
nr 4 - 2021 december : 5 november
ccg.vrouwenvannu@gmail.com
nr 1 - 2022 februari
: 7 januari
vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com Janneke Raaphorst en Carla Neuteboom

kopij
foto: Hetty Wijgman (Tuinen van Appeltern)

cultureel
uitstapje

