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bestuursnieuws
In september 2021 heeft het PB voor het eerst bijeenkomsten
kunnen aanbieden en organiseren. Samen met Impuls zijn er
drie dagen gehouden in verschillende delen van Gelderland
voor afdelingsbesturen en andere belangstellenden. Het
thema was "de toekomst van Vrouwen van Nu" in samenhang met een veranderende maatschappij. Het waren zinvolle, positieve, inspirerende en zeker ook gezellige dagen.
Het resultaat van deze dagen hebben jullie kunnen zien op de
jubileumdag ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de
landelijke vereniging op 12 oktober jl. in Orpheus, Apeldoorn.
Het is goed als afdelingsbesturen de toegestuurde ideeën en
suggesties nalezen op de website en kijken wat in de eigen
afdeling toegepast kan worden. Klein beginnen met een verandering en volhouden!
Met de commissies is er een middag gehouden waar we op
een andere ontspannen manier met elkaar zijn omgegaan.
Het bestuur denkt met deze ontmoetingen en het begrip
voor elkaar het-samen-één-vereniging-zijn gestimuleerd te
hebben.
Genoemd is al het 90-jarig jubileum met als hoogtepunt het
bijwonen van de ochtend door H.K.H. Prinses Beatrix. En voor
Gelderland de verkiezing van de Vrouw van Nu 2021:
Annie Meutstege van 't winkeltje, dat nu verzorgd wordt door
Heleen van Blotenburg. Geen van de andere provincies heeft
een 'winkel' en er wordt dan ook vanuit het hele land gebruik
van gemaakt.
Zo gaan we met elkaar op weg naar het einde van dit jaar.
We kijken positief uit naar het nieuwe jaar, waarin we samen
deelnemen aan onze mooie vereniging Vrouwen van Nu.
Ans Stam

vrouw van nu
Drie weken voor het jubileum ontving ik een email van het
landelijk secretariaat met het verzoek om aan tafel te willen
zitten met Prinses Beatrix. Van iedere provincie één dame;
totaal 10 dames. Oei, dat was wel even heftig! Na een nachtje
niet slapen, heb ik terug gemaild dat ik mij heel erg vereerd
voelde. Eerst een beetje zenuwachtig, maar bij het naderen
van de datum steeds rustiger. Op de jubileumdag, na de onthulling van het kunstwerk door de prinses, is mij samen met
de andere dames, gevraagd plaats te nemen in de foyer. Drie
tafels met aangewezen plaatsen voor ons en het landelijk
bestuur. De Prinses wisselde steeds van tafel en nam voor
iedereen de tijd om mee te praten. Belangstellend naar plaats
van de afdeling, tijd van lidmaatschap en onze bijdrage aan de
Vrouwen van Nu. Zo heb ik verteld over het winkeltje en het
assortiment artikelen wat ik beheerde vanaf 2004 tot 2021.
Een ontspannen gespek en een beleving om mee te maken.
Ik heb er van genoten. Tot mijn grote verbazing volgde in de
middag de verkiezing tot Vrouw van Nu 2021 Gelderland en
een decoratie. Een mooie zilveren speld met een ingelegd
steentje en het getal 90 erop. Bestuur van Gelderland heel
veel dank voor deze bijzondere dag.
Annie Meutstege (foto: landelijk bureau VvN)

Commissiedag

foto: Hetty Wijgman

Een en al confetti en gezelligheid bij het PB samen met de
commissies. Het ene jaar op de koffie en het andere jaar een
informatief ochtendprogramma, samen lunchen en een leuke
activiteit op de middag. Een bedankje van het bestuur voor
alle vrijwilligers. Dit jaar, wegens corona, starten we met de
lunch en daarna het spel "Ik hou van Holland". Wat zijn we
fanatiek in het spel. De redactie
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afdelingsjubilea
Gelders oudste afdeling 90 jaar: feest in Brummen
door Henny Jansen
feest begon al bij binnenkomst met een
Op 26 oktober 2021 was het feest bij de heerlijke vruchtencoctail en de muzikale
Vrouwen van Nu in Brummen.
klanken van harpiste Arpalisa. De dames
De aanleiding hiervoor was dat op 27
waren ontzettend blij elkaar weer te
augustus 1931 vrouwen uit Brummen
ontmoeten. Na de huldiging van een
samen met vrouwen uit Steenderen
viertal jubilarissen kon men genieten
als eersten in Gelderland een afdeling
van een uitstekend verzorgde high tea,
oprichtten van een landelijke vereniging: ludiek aangevuld door het cabaretduo
de afdeling Brummen en omstreken. Er Een en Ander. Blije gezichten en vrolijke
werd gestart met 18 leden. In 1934 richt
gesprekken aan mooi gedekte tafels in
Steenderen een eigen afdeling op en
de sfeervolle ruimtes van de hoeve
gaat Brummen zelfstandig verder.
maakten deze feestelijke middag tot een
Dit jaar dus 90 jaar jong! Ruim 90 leden succes. Er kan teruggekeken worden op
vierden het 90-jarig bestaan bij de
een lange geschiedenis, een prachtig
Bronckhorst Hoeve in Brummen. Buiten jubileum en vooruit gekeken worden
was de entree feestelijk versierd met
naar een mooie toekomst voor Vrouwen
ballonnen en kleurrijke bloemen. Het
van Nu in Brummen.

Bus- en boot-uitje
bij 75-jarige afdeling Ophemert
tekst en foto: Jenny Scheurwater

Het 75-jarig jubileum werd gevierd op
15 september met een bus-uitje. Na uitstel in verband met de heftige coronaperiode, is het dan eindelijk zover.
Het leek wel een schoolreisje bij de
dames en de spanning zat er behoorlijk
in. In de bus werd namelijk pas verteld
wat de bestemming was.
In Tienhoven hebben we museum De
Vredegoed bezocht. Koffie met gebak
stond klaar en daarna volgde, in twee
groepen, een rondleiding door het
Afdeling Varik/Heesselt viert 75 jaar met bijzondere activiteit
museum (alles over hoe men leefde en
door Ida Schinkelshoek
werkte in vroegere tijden). Hierna werDinsdagmiddag 12 oktober iets voor half Wij zijn Mathie op het spoor gekomen
den we in Haarzuilens verwacht voor de
vijf. De eerste leden druppelen dorpshuis via haar geesteskind Sikuku. Dat is in het lunch en een groepsfoto.
Toevershof in Varik binnen om 'n plekje Swahili een woord voor feest-muziekte zoeken om het uitgestelde 75-jarig
vieren en gezelligheid, een perfecte aanjubileum van de VvN te vieren.
sluiting op onze jubileumviering. Het
Na een hartelijk welkom door de voorenthousiasme van Mathie en haar bandzitter en een officieel gedeelte met hul- leden werkt aanstekelijk en zorgt ervoor
diging van jubilarissen en overdracht van dat bij jong en oud ongekende muzikale
het bestuur, dat normaliter tijdens de
talenten zichtbaar worden en bij een
jaarvergadering plaatsvindt, wordt het
enkeling juist het ontbreken daarvan. Na
warm en koud buffet geopend. Onder
ongeveer 1,5 uur trommelen of toekijken,
het genot van een hapje en een drankje onderbroken door de koffie-/theepauze
wordt er uitgebreid bijgepraat met
met gebak, wordt de avond afgesloten
Maarssen was de volgende stop. Hier lag
elkaar. Ondertussen is Mathie Bakermat met een gezamenlijk optreden, waarna een boot klaar voor een rondvaart over
met 4 bandleden van de Mathiekloppers iedereen huiswaarts gaat. Al met al een de Vecht. Het was heerlijk weer en er
gearriveerd. Zij brengen gezamenlijk de geslaagde jubileumviering, waar met
was veel te zien vanaf de mooie Vecht
andere helft van de zaal in gereedheid
heel veel plezier op wordt teruggekeken. met leuke theehuisjes en mooie huizen
voor het actieve gedeelte van het feest. (foto: Wien van Driel)
waar BN’ers wonen of gewoond hebben.
Na de tocht gingen we de bus weer in,
terug naar Ophemert (Huis op Hemert),
waar een buffet met warme en koude
gerechten klaarstond. We werden met
een mooi bord verwelkomd ‘Welkom
Vrouwen van Nu 75 jaar’. Aan vier lange
rijen tafels met kaarsjes, gezamenlijk
lekker gegeten en gezellig nagepraat
over de mooie dag.

December 2021 - 3

afdelingsnieuws
Angerlo
tekst en foto: Dorien Lensink
Na de opstart met de buitenactiviteit, het bezoeken van de
tuinen van kasteel Middachten, langzaam ook weer wat
activiteiten binnen georganiseerd. Een bijzondere was de
Na zoveel maanden van (bijna) windstilte het nieuwe seizoen lezing van Peter van Zadelhoff. Hij vertelde zijn verhaal, over
in september begonnen met een gezellige barbecue. Het
de wijze waarop hij tot zijn huidige werk bij RTL is gekomen.
vond plaats in een grote schuur, op anderhalve meter afstand Peter van Zadelhoff, geboren en getogen Achterhoeker is afen met uitgeserveerd eten, maar wat was het een fijne
gestudeerd aan de VU in bedrijfskunde, financiële sector.
avond. In de coronatijd met veel beperkingen waren er elke
Sinds 2007 is hij werkzaam bij het RTL nieuws, nu presentator
maand een nieuwsbrief en ook diverse presentjes voor de
en eindredacteur. Het was een mooie avond, waarbij wij het
leden. Voorbeelden hiervan zijn bloemetjes, bonbons en een
gevoel hadden echt achter de schermen te kijken, hoe een
zakje bloemenzaad (wie krijgt de hoogste zonnebloem?).
nieuwsbericht tot stand komt, ook mede door de duidelijke
manier van presenteren van de spreker. Aan het eind van de
Twello
presentatie, bracht hij het nieuws, waarop zijn moeder, ons
tekst Betty Rietman
lid Henny van Zadelhoff, werd getoond. Bijzonder leuk.
Na een jaar zonder afdelingsbijeenkomsten (slechts op afstand ontmoeten, presentjes en nieuwsbrieven), kon het in
september weer. Om dit te vieren werd er een leuke actie op
touw gezet ‘tijd om de vlag uit te hangen’. De leden werd gevraagd om thuis een stukje vlag te maken. Dit bleek een
groot succes: veel enthousiaste reacties en een groot aantal
eigengemaakte creaties. Ieder had er op haar eigen manier
iets heel moois van weten te maken, variërend van papier,
stof tot zelfs een strogevlochten slinger aan toe. De avond
werd dan ook afgesloten met een defilé langs ‘onze’ slinger.
Hien-Dodewaard
tekst en foto: Ineke van Straaten

Bommelerwaard
tekst: Alie van Hoevelaken

Eibergen
tekst: Rikie Wormgoor

Bijzonder uitstapje Bommelerwaard: met 24 leden in de bus
naar Volendam en Marken, naar een kaasboerderij en klompenmakerij in Katwoude, naar Volendam en (met de boot)
naar Marken. En dat met prachtig zomers weer en daarbij
koffie met gebak, lunch en een heerlijke maaltijd, kortom een
prachtige dag om aan terug te denken.

De eerste bijeenkomst in september werd gehouden in de
kerk omdat de ruimte in het dorpshuis wat te klein bevonden
werd gezien de coronabeperkingen. Het was een bijzondere
avond met Jan Terlouw als gast. Hij vertelde over zijn leven,
het boekenschijven, politiek en klimaat. Hij sloot de avond af
met het voorlezen van een van zijn gedichten.

bordje voor tuinclub
tekst en foto: Netje Roeterdink

De dames van tuinclub ‘Myosotis’ van
Vrouwen van Nu afd. Eefde, verzorgen
al 26 jaar de bloembakken bij zwembad
De Boskoele in Gorssel. Op vrijdag 10
september kregen dames tijdens een
gezellige afsluiting van het seizoen, als
waardering voor hun werk, dit bordje
aangeboden. Komend voorjaar zal het
geplaatst worden in een van de bloembakken. Er zijn 13 gemetselde bloembakken van 70 cm hoog en variërend

van 2 bij 2 meter tot 3 bij 1 meter, allen
voorzien van vaste planten. En ook zijn
er 16 bakken die aan de hekken hangen
met eenjarige bloemen. In voor- en
najaar wordt alles goed bijgewerkt. De
hele zomer als het zwemseizoen is, zijn
er iedere week 2 dames ingeroosterd die
alles weer onkruidvrij maken.
Iedere keer komen er complimenten van
de gasten dat het er zo mooi uitziet.
Na dit werk staat er altijd een kopje
koffie klaar en wordt er even bijgepraat.
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fietsreis
friesland

creatief
handwerk

Na twee jaar kon het weer. Op reis met de Vrouwen van Nu
Gelderland. Alle dames waren voorzien van een vaccinatiebewijs. Eind september fietsten we met 37 vrouwen in Friesland verschillende routes vanuit Sneek door het prachtig open
landschap. Na vijf fietsdagen hadden we 235 km in de benen.
Omdat de groep zo groot was, werd er gefietst in kleinere
groepjes. Langs de routes zag je onze vrouwen genieten op
een picknickbankje, een muurtje of een terrasje. Ondanks dat
het laat in het seizoen was, hadden we goed weer. Heel vaak
een fikse Friese wind, maar ook een lekker zonnetje. Op het
frisse weer konden we ons kleden. Halverwege de week was
er een echte regendag en toen heeft iedereen gedaan waar
zij zin in had. Onder de paraplu naar Leeuwarden, Sneek of
Workum. Of gewoon lekker relaxen in het hotel met een
boekje of een spelletje.
Wat was het gezellig om weer met elkaar aan het ontbijt en
diner te zitten in het heerlijke hotel Amicitia. Tijdens de bonte
avond zaten we in het theater in Sneek voor de Sound of
Musicals. We zongen naar hartelust mee. De reis eindigde in
het Thialf Stadion, waar we een rondleiding kregen en de
afscheidslunch hadden. Anja Beker was mee als stagiaire voor
de commissie reizen. De dames waren dik tevreden en Anja
mag blijven.
Zoals een trouwe deelnemer van de reizen weergeeft:
"Maar aan alles komt een einde, zo ook aan deze reis. We kunnen
terugkijken op een geslaagde week, mede ook dankzij onze reisbegeleiders Nel, Willy en aspirant Anja. En natuurlijk ook fietsbegeleider Jan."

De Commissie Creatief Handwerk kijkt tevreden terug op het
jaar 2021. Dit jaar hebben wij een project Breirol Henriëtte
Huizinga georganiseerd in samenwerking met het Historisch
Steken Team voor leden en niet-leden binnen en buiten de
provincie Gelderland. Lopende het project is de groep uitgegroeid naar 55 dames. Het HisTeam heeft de steken van de
oude breirol uit het schriftje van Henriëtte Huizinga omgezet
met Stitch Fiddle naar schematische patronen. Na de zomer
heeft de commissie besloten om de maandelijkse nieuwsbrief,
naast alle andere activiteiten, te vervangen door een nieuwsbrief die vier keer per jaar wordt verstuurd.
In februari 2022 staan de inspiratiedagen gepland. In Heteren
op 3 februari en op 16 februari in Vorden. Uiteraard onder
voorbehoud. Volgend jaar op 17 en 18 maart hopen we met de
tentoonstelling ons 70-jarig jubileum als handwerkcommissie
te vieren in het Kulturhus te Vorden. Een speciale jubileumcommissie denkt na over de invulling.

door Nel van der Meulen en een foto van een voorbijganger

tekst en foto: Jolanda Mascini

kopij
nr 1 - 2022 februari : 14 januari
nr 2 - 2022 mei
: 1 april
vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com

tips

cultureel
uitstapje
Tentoonstelling Artemisia,
Vrouw & Macht
Planning: 3e week in januari 2022.
Telefoon Lucia Schutte: 0545-481392 en
www.vrouwenvannu.nl/gelderland
Commissie Cultuur
Waar gaat de reis naar toe in 2022?
Volgend jaar zijn onze reisbestemmingen:
• 8-daagse busreis Zwarte Woud/Vogezen
• 6-daagse cruise naar Zeeland en Antwerpen
• 6-daagse fietsreis in de Belgische Kempen
Meer informatie over onze reizen vindt u in het reiskatern
van dit blad of op de website https://vrouwenvannu.nl/
gelderland/commissie-reizen-1

https://lavenderfilms.nl/mevrouwvan-dalen-wacht
Een korte film over dementie en accepteren wat er niet te accepteren valt.
Info: Lies Janssen VvN Midden-Betuwe,
email: vrouwenvannu.mb@gmail.com
Cabaretgroep "Vrouwenspektakel"
Negen leden van VvN Warnsveld brengen o.a. het programma "Betsy", "Ouwe
Meuk" en "Overtijd". Contactpersoon:
Heiny Velthuis, tel. 06-10299675 of
email: heinyvelthuis@gmail.com

agenda 2022
onder voorbehoud van coronamaatregelen

april 5 Provinciale Ontmoetingsdag, Amphion Doetinchem
mei 11 Provinciale Fietsdag door het Land van Maas en Waal,
georganiseerd door afd. Winssen en Puiflijk/Druten
mei 18 Provinciale Wandeldag,
georganiseerd door de afdeling Doetinchem

