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Een nieuw
bestuur
Dit jaar hebben 3 bestuursleden afscheid
genomen van het Provinciaal Bestuur.
Helaas hebben we niet voor al deze
dames nieuwe kandidaten kunnen vin-
den. Rikie Hogemans: "Informeer eens bij
(ex)bestuurders of laat u overtuigen, dat
deelnemen aan organiseren, zorgt voor veel
nieuwe  sociale  contacten, mooie leer-     
momenten, brede maatschappeijke kennis en
een voldaan gevoel. Ook buiten het corona-
virus om, spelen sociale contacten en vere-
nigingen een grote rol in ons leven. Besturen
zijn daar een belangrijk onderdeel van.   
Zonder "vrijwilligers" houden verenigingen
geen stand!" 
Ans Stam stelt zich voor.
Vier jaar ben ik nu PB lid en vicevoorzit-
ter, de komende twee jaar ben ik voor-
zitter van het Provinciaal Bestuur in   
Gelderland. Met veel plezier al meer dan
50 jaar bij Vrouwen van Nu, de grootste
vrouwenvereniging van Nederland en lid
van afdeling Dieren e.o. Ben bij de tuin-
club, wandelclub en culturele kring.  Er
komt in deze tijd veel op ieder van ons af
en het is niet gemakkelijk om daar een
weg in te vinden. Het jaar 2020 is tot nu
toe een moeilijk jaar voor de vereniging.
Dat is voor elke vereniging zo, daar kan Foto: Ans Frentz

Nieuwe samenstelling (v.l.n.r.):
 
Tineke Jalving          secretaris
Rikie Hogemans      penningmeester
Ans Stam                  voorzitter
Dea Dijkman            alg. bestuurslid
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niemand iets aan doen. Hoe we er mee
omgaan wel. Afdelingen zijn creatief en
zoeken andere vormen van contact,
langs gaan, op afstand praatje maken,
bloemetje sturen enz. Activiteiten in de
buitenlucht kunnen weer op afstand. De
afdelingsavonden blijven voorlopig
moeilijk. Hou de regels in acht. In het PB
heb ik taken die bij mijn interesses aan-
sluiten. Besturen doe je niet alleen, maar
met ondersteuning van de andere be-
stuursleden. We zijn momenteel met
vier vrouwen en zouden graag nieuwe
PB leden welkom heten. Zet je je met
liefde en plezier in  bij de afdeling, inte-
ressegroep of commissie denk dan ook
eens aan de provincie en geef je op. Je
kunt dan meewerken aan de visie en het
beleid voor de toekomst. VvN wil aan-
trekkelijk blijven voor iedereen die nu lid
is en voor toekomstige leden. Het thema
blijft: Vier je successen, het is een feest
waard! De successen gaan in de toe-
komst zeker weer komen, zoals onze
jaarlijkse POD en de cursussen. Ook de
commissies werken al weer aan een
programma voor volgend jaar. Achter-
om kijken mag en bedenk wat Vrouwen
van Nu je gebracht heeft. Zelf heb ik veel
geleerd, gezelligheid ondervonden en
leuke vrouwen ontmoet. Ik ben blij er bij
te horen. Met elkaar zijn we sterke vrou-
wen die van zich laten horen nu en in de
toekomst en dat ook willen uitdragen.   
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Groeten van ….

Sociaal, creatief en vindingrijk, dat
zijn de Vrouwen van Nu! In de afgelo-
pen coronalente en -zomer was het
lastig om geplande activiteiten veilig
door te laten gaan. Hoe houd je dan
contact met de leden? Hier een in-
druk van hoe afdelingen in Gelder-
land dit hebben opgepakt. 
Heel veel kaartjes en bloemetjes zijn
rondgebracht de afgelopen maanden,
vaak met leuke teksten erbij. Ook staken
afdelingen de leden een hart onder de
riem, soms in de vorm van een klaver-
tje-4-sleutelhanger dan wel met een
hartendoosje of hartentasje, voorzien
van wat lekkers. Zelfs vergeet-me-niet
zaadjes zijn onder afdelingen verspreid.
‘We houden contact’, is het motto. Een
mooi initiatief is het Vrouwen van Nu-
contactschriftje, dat een van onze klein-
ste afdelingen liet (en nog steeds) laat
circuleren onder de leden, waarin de
leden schrijven hoe het met hen gaat en
wat hen bezighoudt. Daarnaast zijn er
afdelingen die hun leden verrast hebben
met aardbeien, kersen (met een recept),
lekkere bonbons, een mooi tijdschrift en
zelfs een prijswoordpuzzel, die door de
leden kon worden opgelost. Een van de
afdelingen heeft een verrassingstas ver-
spreid onder de leden, waarin onder an-
dere een schrijven met een fragment uit
het ‘Lentevers’ van Stef Bos was te vin-
den (zie hiernaast). Nu de ergste drei-
ging voorbij lijkt, worden voorzichtig her
en der de bijeenkomsten in hele kleine
kring wat opgestart, zij het op gepaste
afstand en met de nodige beperkingen.
Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten.

foto: VvN Eerbeek/Hall

foto: VvN Dreumel

foto: VvN Hien/Dodewaard

 
 
 
 

foto: VvN Lochem

foto: VvN H/K/D, Ria Lammertink

We missen elkaar allemaal zo,
we moeten afstand houden, het is een
vreemde tijd.
Juist voor ons, we houden van samenzijn
en gezelligheid.
Dat kan nu even niet,
daarom een kaartje met een bloemen-
zakje erbij, zoals je ziet.
Misschien groeit er een mooie Vergeet
Mij Niet.
 
foto: VvN, 
Neede
 
foto onder: VvN Varsseveld

foto: VvN Putten

foto: VvN Steenderen, Dikkie Garritsen

foto: VvN Vorden, Janny Fokkink

foto: VvN Zeddam, Willemien Onstenk

foto: VvN Brummen, Hetty Wijgman

foto: VvN Midden-Betuwe

foto: VvN Neede foto onder: VvN Varsseveld
foto: VvN Steenderen, Dikkie Garritsen
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Laatste nieuws
Het nieuwe seizoen 2020 - 2021 met workshops, cursussen
en inspiratiedagen, die gepland stonden, kunnen geen door-
gang vinden in verband met de coronacrisis. Wij hoopten dat
er inmiddels weer bijeenkomsten georganiseerd konden wor-
den, maar helaas! Daarom hebben wij besloten om hieronder
de tekst van de voorkant van de folder 2020 - 2021 te plaat-
sen, zodat jullie alvast ideeën kunnen opdoen voor de volgen-
de tentoonstelling, die voorlopig gepland staat voor 18 en 19
maart 2021.

Commissie Creatief Handwerk Vrouwen van Nu
Gelderland
 
Uitnodiging en Agenda 2020 - 2021
De commissie nodigt je uit tot het maken van een werkstuk
met thema "bloemen"  in het kader van het landelijk jaar- 
thema "Vier je successen, het is een feest waard!
Alle ingeleverde werkstukken vormen samen het middelpunt
van de tentoonstelling in Vorden op 18 en 19 maart 2021, Als
inspiratiebron kun je elke bloem, elke kleur en alle technieken
en materialen gebruiken.
 
Maak er je eigen succesvolle en feestelijke werkstuk van!
 
Criteria:
Maximaal A3 formaat. Er moet 50% textiel en/of handwerk-
technieken in gebruikt worden.
Inleveren onder dezelfde condities als de overige werkstuk-
ken voor de tentoonstelling.

Foto: Han van der Kamp

Lentevers
fragment uit gedicht 'Lentevers' van Stef Bos,
gedicht over stilte in de coronacrisis

De rest van ons leven
Om ons heen
Fluit  er maar op los
Komt uit de knop en bloeit open
Vogels leggen eieren
Met een optimisme
Die ons vreemd is
De magnolia is gezegend
Ze kan de krant niet lezen
En de schaduw van de zwaluw
Stijgt boven zichzelf uit
En vliegt de zomer tegemoet
 
Maar
Onze nachten zijn stil
De straten hebben hun stem verloren
Wat anders kunnen wij
Dan blijven dromen en geloven
In een overwinning
Op een tegenstander
Die onzichtbaar is
Maar eerst afstand nemen
Van alles
Om te weten
Wat je mist
Als het er niet meer is
 
(gedicht was onderdeel van de
verrassingstas van VvN Eibergen)

foto: VvN Groesbeek

foto: VvN Groesbeek

foto: VVN Groesbeek
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Nieuws uit Alphen
kleinste afdeling (16 leden) bestaat 70 jaar

Ekatarina Levental
een bijzondere voorstelling bij VvN Eefde                          Elfje

 
                                                                                         door Diny van Benthem

Kopij inleveren

Uitgesteld

foto:: Gerie Verbraeken

Op 10 maart jl. trad Ekatarina Levental
bij de Vrouwen van Nu Eefde op. Samen
met haar man, Chris Koolmees, regis-
seur, stelde zij een programma samen
over de moeilijke weg die haar van     
Tasjkent (Oezbekistan) naar Nederland
voerde. Zelf noemt zij zich performer
met een achtergrond van harpiste en
zangeres (mezzosopraan). Zij speelt
zichzelf, haar joodse oma en speelt ster-
ke vrouwen. Haar leven dankt Ekatarina
aan haar sterke oma die het joodse
gezin uit de handen van de nazi’s wist te
houden. Via Frankrijk, waar zij harp stu-
deerde en haar muzikale talenten ont-
wikkelde, kwam zij als zestienjarig meis-
je in een AZC in Nederland terecht.
In haar voorstelling, onder regie van

                         plotsklaps
                       een prachtig
                     veld vol kamille,
       margrieten, klaver, korenbloemen,   
                       een geschenk

Bridgedrive op 1-10-2020 in Twello gaat niet door, maar
wordt verschoven naar 2021
Argrarische PR-dag 2020 wordt doorgeschoven naar         
23 april 2021 (de themadag in 2020 vervalt)
 

nr 4-2020 december  : 30 oktober
nr 1-2021 februari          : 8 januari 
vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com

De afdeling Alphen bestaat dit jaar
70 jaar. De jubileumviering stond ge-
pland op 14 maart, het weekend dat
Nederland werd stilgelegd vanwege
corona. Op 1 augustus is het jubile-

um alsnog en in afgeslankte vorm gevierd, in een ruime tuin
en op gepaste afstand. foto:

foto:

foto:

De afdeling Alphen bestaat dit jaar 70
jaar. De jubileumviering stond gepland
op 14 maart, het weekend dat Nederland
werd stilgelegd vanwege corona. Op 1

haar man Chris Koolmees, beschrijft zij
de weg die zij als jong meisje naar vol-
wassenheid heeft afgelegd.  Zij is be-
scheiden, oprecht, pril, altijd maar stre-
vend naar schoonheid en perfectie. Een
decor is helemaal niet nodig, Ekatarina is
door haar persoonlijkheid decor. Een bij-
zondere, unieke voorstelling die door
velen beleefd moet worden.
Door haar afgelegde weg is Ekatarina
een voorbeeld voor vele nieuwe Neder-
landers. Ook zij heeft een weg als vluch-
teling afgelegd, kent het leven in een
AZC. Struikelend, met vallen en opstaan,
heeft zij dat bereikt, waarnaar zij als kind
altijd gestreefd heeft: een gewaardeerde
veelzijdige muzikale kunstenaar.
 

foto: Gerie Verbraeken

foto's: Anja van Hoogstraten

augustus is het jubileum alsnog en in af-
geslankte vorm gevierd, in een ruime
tuin en op gepaste afstand. Het was een
bijzondere bijeenkomst, en de eerste

keer na de lock down dat de leden el-
kaar in verenigingsverband weer ont-
moetten.   
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