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Van de voorzitter
Als ik dit schrijf is het 1 april en het coronavirus beheerst onze
wereld. Helaas heeft het coronavirus ook onder Vrouwen van
Nu slachtoffers gemaakt. Ons medeleven gaat uit naar de
families, vriendinnen en de afdelingen. Ik wens jullie veel
sterkte om dit verdriet te verwerken. In gedachten zijn we bij
jullie. Door de maatregelen zijn alle bijeenkomsten van
Vrouwen van Nu afgelast tot en met 31 mei. Het voorbereidende werk van soms maanden van besturen, werkgroepen
en commissies werd geen gezellige bijeenkomst of excursie

Elfje
door Els Daniels

SAAMHORIGHEID
VOELEN, DELEN.
TRANEN VAN ONTROERING .
DANKBAAR MAAR VOL ONRUST
BERUSTING.
De schrijfster (voorzitter van de afdeling
Wageningen) heeft dit elfje gemaakt in
de tijd van de coronacrisis.
Een elfje bevat elf woorden in de vorm
van 1,2,3,4,1.

voor de leden. Contact met mijn vriendinnen en medebestuursleden heb ik alleen via Whatsapp of de telefoon. Meer
dan ooit realiseer ik me dat Vrouwen van Nu er is om elkaar
te ontmoeten en om samen te genieten. Het is verdrietig dat
het nu niet kan, maar dat gaat zeker terugkomen. En misschien wel sterker dan ooit, want juist nu merken we hoe
belangrijk verbinding is, elkaar steunen, er voor elkaar zijn en
om het leven te vieren.
Tineke Jalving

POD 2020

De penningmeester decharge verlenen
voor het financieel beleid 2019 en de beVolgens de statuten is Vrouwen van Nu groting 2020 goedkeuren. Tevens stemGelderland verplicht om in april een
men over de benoeming van Tineke
jaarvergadering te houden. Nu dat door Jalving en Ans Stam als (plaatsvervancorona niet op onze grootse gezellige
gend) afgevaardigde voor de Ledenraad.
manier kon plaatsvinden, is besloten tot 41 afdelingen hebben hun stem uitgeeen digitale provinciale vergadering
bracht. Alle voorstellen zijn unaniem
2020. Alle afdelingen hebben een stem- aangenomen. De besluiten zijn hiermee
brief ontvangen. Met die stembrief kon rechtsgeldig. De secretaris, notulist en
de afdelingsafgevaardigde stemmen
de penningmeester bedankt voor de
over het aanstellen van Rikie Hogemans verslaglegging, Rikie heel veel succes en
en de herbenoeming van Tineke Jalving plezier als PB-lid en Tineke en Ans veel
als provinciaal bestuurslid, de notulen
wijsheid in de Ledenraad. En om alvast
van de provinciale vergadering van 3
in uw agenda te noteren: POD 2021 op
april 2019 en het jaarverslag goedkeuren. 12 april 2021 in Doetinchem.
door Tineke Jalving

70 jaar lid

Vrouwen van Nu, afdeling Dreumel, eert jubilaris
Tijdens de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu afdeling
Dreumel van woensdag 22 januari jl. werd mevrouw Tonnie
van Wichen-van Welie in het zonnetje gezet vanwege een
lidmaatschap van maar liefst 70 jaar! 70 jaar geleden werd de
toen 15-jarige Tonnie door haar moeder meegenomen naar
een van de voorgangers van de Vrouwen van Nu, de Boerinnenbond. Afgelopen woensdag werd haar door mevrouw
Jannie van Zoelen namens het provinciaal bestuur Gelderland
de “zilveren korenaar” opgespeld. Namens de afd. Dreumel
ontving zij naast lovende woorden, bloemen en een tinnen
pennenhouder een oorkonde.
foto: Henk van Coolwijk
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Rikie Hogemans: nieuw lid PB
De naam is Rikie Hogemans-Oortgiesen,
70 jaar jong, getrouwd met Gerrit en
samen hebben we een dochter Kirsti. In
maatschap met onze dochter en haar
vriend, hadden we een zeugen-opfokvleesvarkenshouderij met een kleine tak
akkerbouw in Neede en Eibergen. In
2005 is ons bedrijf verplaatst naar
Werdum in Noord-Duitsland waar akkerbouw (granen en pootaardappelen)
de hoofdtak is geworden met daarnaast
een kleine tak vleesvarkens. Onze dochter en haar vriend hebben in 2012 het
bedrijf overgenomen. Tot ons pensioen
in 2016 hebben we veel gependeld en
meegewerkt op 't bedrijf. Onze woonplaats is Neede gebleven, omdat wij
onze kinderen de ruimte willen geven in
Werdum een nieuw leven op te bouwen
en wij hier onze familie, vrienden en de
sociale contacten willen aanhouden.
Ruim 34 jaar ben ik, met veel plezier,
trots en een “erbij horen”-gevoel, lid van
de Plattelandsvrouwen-Vrouwen van
Nu in Neede, met een onderbreking van
4 jaar i.v.m. de verplaatsing van ons
bedrijf. Als bestuurslid mocht ik van
1995-2001 en van 2013-2019 mijn steentje bijdragen, in de functies van algemeen bestuurslid, vice-voorzitter, secretaris en voorzitter. Voor Vrouwen van
Nu Neede ben ik afgevaardigde naar de
Gemeenschapsraad Neede. Daarnaast

sterken, heb ik in eerste instantie afgezegd, omdat ik op dat moment, tot januari 2019, nog deel uitmaakte van het
afdelingsbestuur van Vrouwen van Nu in
Neede. Op de POD 2019 werd gemeld,
dat zich geen nieuwe kandidaat had
aangemeld. Aangezien ik nog geen andere invulling voor de vrijgekomen tijd
had gevonden en het verenigingsgevoel
toch weer begon te kriebelen, heb ik
contact gezocht met het Provinciaal
Bestuur. Het PB bood mij een “snuffelstage” aan en in augustus 2019 woonde
ik de eerste vergadering bij. Al snel
voelde ik me thuis in de groep en hierbij
wil ik het PB bedanken voor de prettige
kennismaking en “opname” in het befoto: Rikie Hogemans
stuur.
mocht ik, van maart 1996 – sept. 2003,
Langs deze weg wil ik u allen bedanken
bestuurslid zijn van de plaatselijke afde- voor het vertrouwen m.b.t. mijn benoeling (toenmalige) G.L.T.O., waarvan 5
ming en ik zal mijn uiterste best doen,
jaar als voorzitter. Momenteel ben ik
taken naar wens en tevredenheid uit te
nog secretaris van het Org. Comité
voeren. De POD en diverse andere bijBoerderijenfietstocht Neede, een
eenkomsten, waarvoor veel voorbereisamenwerking van de Standsorganisadingswerk is verricht, kunnen i.v.m. het
tie, Plattelandsvrouwenorganisaties en
coronavirus geen doorgang vinden.
VVV, die sinds 1988 jaarlijks een fietsdag Spijtig, maar verstandig en begrijpelijk,
organiseert langs boerderijen, landwant gezondheidsrisico’s moeten zeker
bouwgerelateerde bedrijven en landgoe- vermeden worden. Graag tot een later
deren.
moment, voor een persoonlijke ontmoeN.a.v. het telefoontje van Janna te Peele, ting.
in november 2018, met de vraag of ik het Hartelijke groet, Rikie Hogemans
Provinciaal Bestuur wilde komen ver-

Van oud naar nieuw!
De Commissie Handwerken en Textiele
Werkvormen heeft een nieuwe naam
gekregen en heet voortaan:
Commissie Creatief Handwerk
En daarbij hoort een mooi nieuw logo.
Hoe een zo klein, voor het oog niet zichtbaar virus ons allemaal tot stilstand kan brengen. Een van de dingen die we nog
wel kunnen doen is onze creativiteit gebruiken in bijvoorbeeld
handwerk! In de nieuwe folder worden we uitgenodigd om
een werkstuk te maken met het thema “bloemen”, gekozen
naar aanleiding van het landelijke jaarthema: 'Vier je successen, het is een feest waard'. Laten we ook van deze periode
van stilstand een succes maken, door te doen wat van ons

foto: Han van de Kamp

gevraagd wordt, om het zo mogelijk te maken dat we elkaar
straks weer kunnen ontmoeten. Voor de bloemen kan iedere
techniek, elk materiaal, elke kleur en iedere bloem een inspiratiebron zijn. Criteria zijn: maximaal A3 formaat en gebruik
minimaal 50% textiel en/of handwerktechnieken.

mei 2020 - 3

Een andere tijd
Hoe houden we contact? Deel I

Telefonische Voorleesbrigade. Carla Putman (afd. Zeddam)
en Nel van der Meulen (afd. HKD) zijn naast hun lidmaatschap van VvN ook vrijwilliger bij de Telefonische Voorleesbrigade. De Voorleesbrigade bestaat al langer en is onderdeel
van Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort in
Doetinchem en bedoeld voor inwoners van West-Achterhoek. Nu de voorlezers niet meer naar de mensenn kunnen
gaan, is bedacht om de mensen via de telefoon te gaan voorlezen. En met succes! Want de mensen die worden voorgelezen vinden het heerlijk. Even een praatje, een verhaal of een
mooi gedicht. En dan nog even napraten. Even de gezelligheid
van samen aan de telefoon Er staan veel vrijwilligers klaar om
voor te lezen. Carla is een van hen. " Voor het telefonisch voorlezen moest ik wel een drempel over, omdat je dan geen oogcontact
hebt en je geen mimiek kunt toepassen bij het voorlezen. Maar ik
vind het zo belangrijk dat er een brug wordt gelegd naar de mensen
die eenzaam zijn en het in deze tijd zo moeilijk hebben, dat ik graag
voorlees. Een verhaal brengt je even in een heel andere wereld." Nel
gaat op zoek naar mensen die wel een lichtpuntje in hun dag
kunnen gebruiken. De mensen die nu bijna niemand meer
zien of spreken. "Ik bel de mensen ook op en alleen zo'n eerste
gesprek vinden ze al heerlijk. En dat er dan zes keer iemand nog een
telefonische afspraak maakt vinden ze helemaal fijn. Het is een
druppel op een gloeiende plaat in deze moeilijke tijd, maar het geeft
mij voldoening als ik weet dat er weer iemand is die straks iets leuks
gaat meemaken door voorgelezen te worden."
Voor meer informatie: telefoon: 0314-843615 of e-mail:
nel.vandermeulen60@gmail.com
Van afdeling Ophemert (Jenny Scheurwater). In 1945 werd
na die donkere tijd van diep verdriet en ellende het leven
weer opgepakt, men ging aan de slag om ons land weer op te
bouwen tot wat het nu is, een rijk VRIJ land, van alles meer
dan genoeg, vrijheid om een beroep te kiezen, een partner
enz. Vrijheid al 75 jaar zo gewoon, maar nu maart 2020 vlak
voor die dag van 5 mei met allerlei festiviteiten zijn we zomaar ineens ONVRIJ !!! Nee niet door een land, maar door
een virus, niet zichtbaar, ongrijpbaar. Dus alles moet stil en
ouderen zijn het meest kwetsbaar en eenzaamheid dreigt.
Wat nu? De geschiedenis herhaalt zich telkens weer, altijd is
er de dreiging van ziekte geweest tot knappe koppen een
medicijn vonden, steeds maar weer die onvrijheid.
Vrijheid betekent voor mij:

Voorwoord Gelderse redactie. Het landelijk bureau heeft
alle afdelingen verzocht de landelijke voorschriften in verband
met het coronavirus op te volgen. Dit houdt in dat tot 1 juni
alle bijeenkomsten zijn afgelast. En wat ons daarna te wachten staat is voor iedereen onzeker. De redactie heeft de afdelingen gevraagd hoe het contact met de leden in stand wordt
gehouden. Juist in deze tijden kunnen nieuwe initiatieven en
creatieve oplossingen ontstaan. Onderstaand deel I met een
keuze van de vele inzendingen.
Van afdeling Dieren (Ada Jansen-de Boer). Wat leven we
ineens in een rare en spannende wereld. In niet mis te verstane bewoordingen zijn ingrijpende maatregelen genomen
in de strijd tegen het coronavirus. Ingrijpend voor ons sociale
leven en voor ons verenigingsleven. Onze onderlinge contacten tussen de leden van Vrouwen van Nu zijn ineens weggevallen. Zomaar op bezoek bij uw vriendin of bij de (klein)kinderen langs gaan is moeilijk nu uit te voeren. Van belang is
dat we op een andere manier elkaar nu kunnen helpen. Een
telefoontje of een kaartje gestuurd, naar familie of vrienden,
geeft weer een beetje fleur en doet nu wonderen. De een
voelt zich eenzaam, de ander wordt creatief, we gaan allemaal anders om met wat van ons gevraagd wordt. Betrokkenheid kan ons er doorheen helpen. Psychologen geloven in
structuur, een ritme geeft houvast, stel jezelf doelen zeggen
ze. Wat ik mij daarbij voorstel is, een uurtje wandelen, de kast
opruimen, iets lekkers bakken of eindelijk dat boek uitlezen.
Maar niet de hele dag lezen wat ons kan bedreigen, dat
is niet wat ik mij daarbij voorstel! Blijf gezond (handen wassen, afstand houden) of als u al ziek zou zijn, hopelijk knapt u
spoedig en goed weer op.
Van afdeling Sinderen. Via e-mail zijn onze leden op de
hoogte gesteld van alle maatregelen, waarin we ineens terecht zijn gekomen. Iedereen volgt natuurlijk dagelijks alle
nieuwsontwikkelingen op de voet. Maar het geeft soms even
het gevoel dat je niet meer weet wat je moet doen en de
machteloosheid blijft hangen. We hebben een oproep uitgedaan om te kijken wat we kunnen doen voor elkaar:
een telefoontje plegen, een kaartje sturen, boodschappen
voor iemand doen. Omzien naar elkaar en dat we hier samen
doorheen moeten. In overleg met de commissie Lief en Leed
is aan alle alleenstaanden een bemoedigend kaartje gestuurd.
Na een periode van ziekzijn of intens verdriet
Er kwam een oproep binnen vanuit de Buurtzorg om thuis
Opnieuw kracht voelen in je lijf
mondkapjes te maken. Een aantal dames hebben dit opgeKunnen opstaan
pakt en zijn er enthousiast mee aan de slag gegaan. Via een
Weer in staat zijn om te geven
lid van een andere afdeling werden we gewezen op de telefoMaar ook om te ontvangen
nische voorleesbrigade (zie kolom hiernaast). We blijven conHet leven weer vastpakken voelen beleven.
tact houden met onze leden en willen met regelmaat iets
laten horen van ons als bestuur. Zodra het mogelijk is, gaan
VRIJHEID!! Koesteren we die nog wel??
we direct iets organiseren om elkaar weer te ontmoeten.
Misschien nu weer nu we anno 2020 ineens zo ONVRIJ zijn.

4 - GELDERLAND

Winkeltje
heeft nieuwe beheerder

Zoals jullie al wel hebben gelezen, ga ik
stoppen met het beheren van 'het Winkeltje' van Vrouwen van Nu Gelderland.
Ik heb het al die jaren met heel veel plezier gedaan en wil iedereen heel hartelijk
bedanken voor het vertrouwen in mij en
de prettige samenwerking. Omdat de
overdracht nog niet kan plaats vinden
i.v.m. het coronavirus, kunt u nog gewoon bij mij bestellen, totdat de beperkingen zijn op geheven. Daarna gaat de
voorraad artikelen naar Heleen. Ik wens
Heleen van Blotenburg heel veel succes
met de verdere werkzaamheden voor
het winkeltje. Graag tot ziens.
Heleen van Blotenburg
Hartelijke groeten, Annie Meutstege.
foto: Marianne Korthorst

Bridgedrive
Donderdag 1 oktober in Brasserie Restaurant Korderijnk ,
Stationsstraat 31 te Twello (naast het NS-station).
Ontvangst is vanaf 9.30 uur.
Bridgen van 10.15 uur tot 16.45 uur met onderbreking van de
lunch, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt onder het genot
van een drankje. Na afloop is er gelegenheid een maaltijd te
nuttigen.
Kosten: € 25,00 voor leden en € 27,00 voor niet leden.
Bedrag overmaken op rekening NL 84 RABO 0362 8547 85
t.n.v. E.J. Jansen-Harmsen, o.v.v. Bridgedrive, namen spelers
en afdeling. Betaling is bevestiging. Er is plaats voor 48 paren.
Opgave: voor 1 september bij Eefke Jansen per e-mail:
eefke46@hotmail.com
Tot ziens in Twello.

Toen er een nieuwe beheerder voor het
winkeltje gevraagd werd leek mij dit
heel leuk om te gaan doen. Mijn naam is
Heleen van Blotenburg en ik woon
samen met mijn man in Amersfoort. Na
mijn pensionering in het onderwijs volgde al gauw het lidmaatschap van de
Vrouwen van Nu in Hoevelaken. De afgelopen zes jaar was ik actief als bestuurslid binnen onze vereniging. In mijn
vrije tijd zijn lezen, handwerken, tuinieren en de computer bezigheden die ik
graag ter hand neem.
Ik hoop in de toekomst aan veel afdelingen onze mooie artikelen te verkopen
en kennis met u te maken. Graag tot
ziens!
vrouwenvannugldwinkel@gmail.com
info: www.vrouwenvannu.nl/gelderland

Eendaagse
Tuinenreis

Het is eind maart als we de kopij moeten inleveren voor ons
magazine. We zitten nu midden in de periode van maatregelen die getroffen zijn om Covid-19 in te dammen en niemand
weet hoe lang het allemaal gaat duren. Dus we weten ook
nog niet of onze activiteit in juni door kan gaan. Wat zou het
fijn zijn dat de eendaagse tuinenreis in juni door zou kunnen
gaan; dat we dan weer heerlijk samen naar buiten kunnen
om te genieten van mooie tuinen!
Data: woensdag 17 en donderdag 18 juni
Locatie: eetcafé “Het Witte Paard”, Dorpsstraat 49, 7136 LG in
Zieuwent (kerkdorp bij Lichtenvoorde). Tel: 0544-351282.
Welkom vanaf 09.15 uur, koffie om 10.00 uur, verwacht einde
programma 15.45 uur.
Er worden 4 tuinen bezocht met een onderbreking voor de
lunch, afsluiting met koffie/thee.
Kosten: € 27,50 pp, max 80 deelnemers per dag.
Opgave: van 20 mei tot 3 juni bij Lucia Schutte, tel.
Op woensdag 16 september in Vorden en op donderdag 24 0545-481392 of per e-mail oevershorst2@kpnplanet.nl (ook
september in Heteren staat er een cursus Weven, een cursus voorkeur datum doorgeven). Opgave per e-mail wordt altijd
bevestigd. Als blijkt, dat we toch de tuinenreis in juni moeten
Naaldvilten en een workshop Fun Borduren op de planning.
De cursussen bestaan uit 3 dagdelen in de maanden septem- afgelasten, dan wordt uiteraard het bedrag teruggestort.
ber, oktober en januari. De workshop bestaat uit een dagdeel.
De tijd is van 10.00 – 12.00 in de morgen. Een cursus kost
€ 45,00 en een workshop € 15,00. Meer info volgt.

Creatief
handwerk

Kopij inleveren
nr 3-2020 september : 14 augustus
nr 4-2020 december
: 30 oktober

foto: Lucia Schutte

