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Voorzitter PB stelt zich voor

Viering 80-jarig jubileum
Vrouwen van Nu Gelderland
1300 vrouwen op de been!

(door Ans Stam, PB) Eindelijk na veel voorbereiding is het           
5 oktober 2019, een stalende dag. Het is een prachtig gezicht
als 21 bussen komen voorrijden bij Papendal met 1300 opge-
wekte vrouwen om samen het 80-jarig bestaan van Vrouwen
van Nu Gelderland te vieren. Bij binnenkomst van u allen   
hebben wij als PB alleen maar felicitaties ontvangen en harte-
lijkheid ondervonden. De opening, de workshopverdeling en
de workshops waren goed voorbereid en er is met enthou- 
siasme aan deelgenomen. De PB-leden hebben bij veel work-
shops een kijkje genomen en gezien dat er genoten werd van

het weer, van de gezelligheid en van het iets met elkaar doen.
Het grootste gedeelte van de middag was een geslaagd feest.
De drankjes en het hapje daarna hebben velen en ook wij als
teleurstellend ervaren. We hebben jammer genoeg op de   
muziek van lady dj Aaltsje niet feestelijk kunnen afsluiten.
Toch gaan we als PB en hopelijk ook de vrouwen die er
waren, positief verder om alle mooie momenten, ontmoetin-
gen, inspirerende activiteiten, die we met elkaar hebben te
blijven delen en beleven. Op naar ons 85-jarig jubileum als
Vrouwen van Nu Gelderland! (foto: B302)

foto's van dit evenement zijn gemaakt door B 302

Vrouwen van Nu doet er toe!
Mijn naam is Tineke Jalving, 59 jaar, ik ben getrouwd met Ad
van Rossum, samen hebben we twee studerende dochters. Ik
werk parttime bij een reisorganisatie en ben al meer dan 20
jaar lid van Vrouwen van Nu Beesd. Sinds april 2019 ben ik
voorzitter van Vrouwen van Nu Gelderland. Samen met de
rest van het provinciale bestuur werken we aan de visie en
het beleid voor de toekomst. Hoe blijven we een aantrekke- 
lijke club voor de huidige leden en hoe worden we ook aan-
trekkelijk voor andere vrouwen van 50+ om zich bij ons aan
te sluiten. Ik vind dat we daarbij niet bang moeten zijn voor
veranderingen. Samen met de provinciale commissies willen
we de ontwikkeling en ontmoetingen van vrouwen stimule-
ren. Daarvoor organiseren we diverse cursussen, activiteiten
en de jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag POD. Want Vrou-

wen van Nu Gelderland is er niet alleen voor de bestuursleden
van afdelingen, maar voor alle leden in Gelderland. Kom ook
als u de uitnodiging ziet van een activiteit die u aanspreekt.
Kom handwerken, ga mee naar een museum of neem deel
aan een cursus, het is gezellig, u steekt er iets van op en het
verrijkt uw leven. Ik ben er trots op te horen bij de grootste
vrouwenvereniging van Nederland. Vrouwen van Nu doet er
toe! In de plaatselijke afdelingen als het sociale netwerk, waar
vrouwen het gezellig hebben en omzien naar elkaar. Maar
ook maatschappelijk betrokken om het verschil te maken
voor een inclusieve samenleving. Bent u ook zo’n gelukkig en
trots lid van Vrouwen van Nu van uw eigen afdeling, zeg het
dan voort. Aan de buurvrouw, een lieve nicht of vriendin. Of
misschien zelfs wel uw eigen dochter. Vrouwen van Nu is een
club die je toch veel meer vrouwen gunt!  

foto's van dit evenement zijn gemaakt door B 302

nieuwe voorzitter stelt zich voor

foto: B302
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           Reizen Gelderland
 

(tekst: Jannie Nijland en Willy Boesveld, foto:
Nel vd Meulen) Op zaterdag 19 oktober
vond de reünie plaats van oud- commis-
sieleden van Commissie Reizen Gelder-
land vanwege het feit dat 40 jaar gele-
den de eerste reizen van Vrouwen van
Nu, toen NBvP, werden georganiseerd.
De basis die de eerste dames hebben
gelegd om reizen te organiseren zit heel
goed in elkaar, we gebruiken eigenlijk
nog steeds deze basisregels! De reünie
was heel gezellig, maar ook leerzaam, er
kwamen prachtige verhalen uit de oude
doos en iedereen kwam tot de conclusie
dat ze de tijd van reizen organiseren/
begeleiden voor geen goud hadden wil-
len missen! Zoveel prachtige landen en
vrouwenverenigingen bezocht en uit-
wisselingen met deze verenigingen. De
dames waren van mening dat als je de
kans krijgt om dit prachtige werk voor
onze leden te gaan doen, je dit met
beide handen aan moet grijpen, en…..
dan hoor je met onze volgende gezellige
reünie er ook bij!
 

Op zoek
CCG is op zoek naar jou.......

Wil jij met de Commissie Cultuur Gel-
derland meedenken over cultuur in de
vorm van bezoek aan musea, lezingen,
schilderijenexposities of muziekvoorstel-
lingen? Neem dan contact op met:     
Betsy Kreeftenberg, tel. 0315-242557 of
email: betsykreeftenberg@hotmail.com 
Aldy Ploeger, tel. 0314-645880 of   
email: aldyploeger@gmail.com

De Commissie Cultuur Gelderland biedt
een cursus Kunstgeschiedenis aan die
door kunsthistorica Ans Mansveld uit
Doesburg wordt gegeven. Onderwerp is:
‘Van Het Gelders Barbizon naar de
Haagse School’. In navolging van de
Franse Barbizonschilders die buiten gin-
gen schilderen (en plein air) kwamen er
elders kunstenaarsdorpen, in bv Ooster-
beek en Nunspeet door de zogenoemde
Veluwezoomschilders. Rond 1900 wor-
den ze beroemd onder de naam ‘Haagse

Terugblik 2019                                         
(door Bertha Reuvekamp) In maart start-
ten we met een mooie reis naar Fins
Lapland. Tijdens deze reis is zelfs het
noorderlicht gezien. De reis naar Albanië
en Macedonië in mei was een ware be-
levenis. Prachtige landen, vriendelijke
mensen en ook nog prima weer. Het
was een intensieve reis met een gewel-
dige ervaring. Het reisverslag van deze
reis, en de bijzondere ontmoeting met
vrouwen van Orkidea (organisatie, die
opkomt voor de rechten van de vrouw),
is te vinden op de website: https://
vrouwenvannu.nl/gelderland/           
beschrijving-van-de-reis-en-een-   
belofte-aan-de dames. De twee relax-
reizen naar De Harz vonden plaats in juli.
Hierin genoten de reizigers van de
prachtige plaatsen in De Harz, de Volks-
wagenfabriek en de treinreis naar De
Brocken. In augustus was er de twee-
daagse reis Groningen. Het waren druk-
ke dagen met veel leuke en interessante
activiteiten. In augustus konden de fiet-
sende dames weer genieten van twee
prachtige fietsreizen in het stroomge-
bied van de Loire. Tot slot was er in sep-
tember de prachtige reis naar Toscane
en Florence. Een intensieve reis met veel
kunst en cultuur.

(door Bertha Reuvekamp) Zaterdag 2 no-
vember bij de Presentatie reizen 2020
namen we afscheid van Jannie Nijland.
Zeven jaar heeft ze onze commissie ver-
sterkt. Wij willen Jannie bedanken voor
haar geweldige inzet en zullen haar
zeker op bepaalde momenten missen. 
 

Reünie
40 jaar commissie reizen

Ons aanbod in 2020:
►  Engeland en Wales, 9-daagse busreis.
►  Friesland, 6-daagse fietsreis.
►  2-daagse Overijssel.
►  Rügen Duitse Oostzeekust, relaxreis.
We hopen dat ook in 2020 veel reizig-
sters kunnen genieten van onze mooie
reizen. U kunt via de website: https:/ /
vrouwenvannu.nl/gelderland/bekijk-
er-ook-een-mooie-reis-voor-u-bij   
informatie lezen over en inschrijven voor
deze reizen.
 

Kunst bij
de koffie

School’. De cursus bestaat uit 5 dagdelen
en een excursie in overleg.                   -
Data: 20 januari, 3 en 17 februari, 2 en
16 maart 2020.                                         
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur in de Oase,
Ericaplein 1, 6951 CP Dieren.                   
Kosten: € 65,00 /  Minimaal 20 deel-     
nemers.                                                         
Inlichtingen en opgave bij Carla Neute-
boom:  telefoon: 0575-470983.             
Opgave per mail uiterlijk 1 januari 2020
email: ccg.vrouwenvannu@gmail.com. 
 

2019 2020

Afscheid

foto: Gerie Verbraeken
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Workshop
Double face breien

(door Marinne Neerlaar) Double face of
dubbel breien is een prachtige techniek
waarbij je tegelijkertijd de binnen- en de
buitenkant breit. Hierdoor ontstaat er
een heel mooi spiegelbeeld.
U kunt de workshop volgen in:
Vorden op 15 januari 2020,                       
van 10.00 – 12.00 uur.
Heteren op 30 januari 2020,                     
van 10.30 – 12.30 uur.
Kosten excl. materiaal: € 11,-- voor leden
en € 13,50 voor niet leden.                      
Betaling: bij opgave overmaken op
rek.no.  NL38 RABO 0129 1532 22
t.n.v. Handwerkcommissie Vrouwen van
Nu o.v.v. naam, adres, workshop en
plaats waar u deze wilt volgen.
Opgave: vóór 1 januari 2020 bij           
 Jannie Wilbrink, tel: 0545-291489,
e-mail: vvn.handwerkciegld@gmail.com
 
 
 

OPROEP
handwerkcommissie en
textiele werkvormen

De commissie handwerken en textiele
werkvormen telt 5 commissieleden. Om
alle werkzaamheden te doen die we
graag willen, zoeken we commissieleden
erbij. Vooral dames uit de Betuwe en/of
het Rivierenland roepen we op om ons
te komen versterken. Hebt u affiniteit
met handwerken of hebt u administra-
tieve vaardigheden, laat het ons weten!

Jubileum HKD
Afdeling Hummelo, Keppel, Drempt 80 jaar

 (door Ria Willemsen en Ina Timmer)  Een
hilarische en gezellige avond. De afde-
ling Hummelo, Keppel en Drempt be-
staat 80 jaar. Dit werd gevierd op vrijdag
27 september in de Gouden Karper in
Hummelo. Bij het jubileumfeest waren
wij van Ring 4 als genodigden aanwezig,
evenals Dea Dijkman van het provinciaal
bestuur. Namens het gemeentebestuur
van Bronckhorst was wethouder Paul
Hofman aanwezig.  Na de opening wer-
den 2 jubilarissen die 40 jaar lid waren
en een lid dat 50 jaar lid was in het zon-
netje gezet. Heel bijzonder was de film
van het 25 jarige bestaan (1930-1955).
Duidelijk was te zien hoezeer de invul-
ling van de activiteiten van toen en nu
verschillen. De zestien commissies en
clubs  binnen de 80 jarige vereniging
presenteerden zich op verschillende

foto: Véronique Ruijs

foto: José van de Veer

Handwerk
tentoon-
stelling
in het Kulturhus te Vorden

(door Marianne Neerlaar) Ook in 2020 zijn
er verschillende technieken te zien. Een
prachtige gelegenheid om ideeën op te
doen en/of elkaar te stimuleren. Dames,
ook als u niet bij een club handwerkt,
kunt u uw werkstuk insturen. Voor de
verloting vragen wij u leuke prijsjes te
maken. Graag ontmoeten wij elkaar op
26 en 27 maart 2020.

foto: Toos Eisink

De handwerkcommissie wil het nieuwe
jaar 2020 beginnen met 2 inspiratie-     
dagen op:
5 februari in Vorden en
6 februari in Heteren.
Er worden 4 workshops georganiseerd
in verschillende technieken. Meer infor-
matie volgt in de nieuwsbrief.
 

Inspiratie
dagen

Winkeltje
Wat geeft u een spreker als bedankje, of
een jubilaris? Zoekt u een leuke attentie
voor de leden, wanneer de afdeling jubi-
leert? De tassen zijn dan een gewild arti-
kel. Ook de verzilverde fotolijsten zijn
erg mooi om cadeau te doen. Of je
koopt gewoon iets voor jezelf! Kom eens
een kijkje nemen in ons eigen winkeltje.
Voor elk wat wils, voor een prikkie en
van betaalbaar tot iets duurder! Speciaal
brengen wij de sleutelhanger/winkelwa-
genmunt onder uw aandacht. Kijk maar
eens op onze website van Gelderland bij
’t Winkeltje'. Annie Meutstege,                 
e-mail: annie.meutstege@gmail.com

wijze. Dit leverde hilarische taferelen op.
Een en ander werd in dichtvorm door
een van de leden aan elkaar gepraat en
afwisselend door het gelegenheidskoor
bezongen. Alle dames, die dit jaar 80
waren en degenen die dit heugelijke feit
dit jaar nog gaan meemaken kregen een
bloemetje. Wij hebben genoten, namens
Ring 4 : Angerlo, Dieren, Doetinchem,
Steenderen, Vorden en Zeddam.
 

foto: José van de Veer
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70-jarige afd.
Midden-Betuwe
(door Anneke Somford) Woensdag 16 oktober was een onver- 
getelijke dag voor alle leden en het bestuur van Vrouwen van
Nu, afdeling Midden-Betuwe. Ruim 80 vrouwen vierden het
70 jarig jubileum van de afdeling in Restaurant ‘t Veerhuis in
Opheusden. Bij binnenkomst kreeg iedereen een corsage in
de vorm van een viooltje, gemaakt door eigen leden. We be-
gonnen met een toost op het 70 jarig jubileum en de voorzit-
ter had in haar openingswoord een hartelijk welkom voor alle
leden en gaf ook aandacht aan hen die er niet bij waren. Een
bijzonder woord van welkom voor burgemeester Mevrouw
Patricia Hoytink-Roubos van de gemeente Overbetuwe en
voor de voorzitter van het Provinciaal Bestuur Tineke Jalving.
Beide dames hadden lovende woorden en spraken over ver-
bondenheid en omzien naar elkaar. Vrouwen van Nu hebben
hart voor de leefomgeving, werken aan persoonlijke ontwik-
keling en ontplooien hun creativiteit. Tineke Jalving sloot haar
speech af met het overhandigen van de zilveren logobroche
voor de 101 jarige Bep Somford, die helaas niet aanwezig kon
zijn.  Zij is lid van de afdeling vanaf de oprichting in 1949.
Troubadour Anouk Balins zong en begeleidde zichzelf op       
gitaar tijdens deze middag en wij mochten kiezen uit een
muziekmenu, dat bestond uit een mooie variatie van liederen.

foto's artikel jubileum Midden-Betuwe: Nancy de SnooOnze fotografe liep geruisloos door de zaal en maakte verras-
sende foto’s. Ondertussen genoten wij van een meer dan
voortreffelijke High Tea met warme en koude lekkernijen. De
sfeer was ongedwongen mede door onze enthousiaste leden.
We richten ons op de toekomst en ondersteunen nieuwe
ideeën. (foto's: Nancy de Snoo)
 

POD 2020
De Provinciale Ontmoetings Dag 2020
wordt gehouden op woensdag 8 april 
in Schouwburg Amphion te Doetinchem
met het thema: 'Vier je successen, het is
een feest waard'.

Kopij
inleveren
kopij inleveren
2020 februarinummer: 3 januari
2020 meinummer: 27 maart

Agrarische

Op 12 februari wordt de jaarlijkse Kaderochtend georgani-
seerd. We zijn te gast bij PlantXperience in Wilp, op de nieuw
locatie van Schoneveld Breeding. Meer info volgt.

Commissie

PB zoekt versterking
(door Tineke Jalving) Ben jij de Vrouw van
Nu die op zoek is naar een nieuwe uit-
daging? Will je ook graag meebeslissen
over de toekomst van Vrouwen van Nu
in Gelderland? Dan is een bestuursfunc-
tie in het Provinciaal Bestuur wat voor
jou! Als secretaris ben je de spil van het
provinciaal bestuur. Ben jij gestructu-
reerd, vaardig met de computer en heb
je al ervaring als secretaris bij jouw afde-
ling of een andere vereniging. Dan ben jij
de vrouw die het PB zoekt. Als penning-
meester heb je financieel de touwtjes in
handen. Je bent accuraat, je kunt wer-
ken met een boekhoudprogramma en
hebt financieel inzicht. Je geeft in het PB
advies, hoe we op de beste manier met
de contributie van de leden kunnen om-
gaan. Vrouwen van Nu is een fijne club
om nieuwe vaardigheden te leren en

nieuwe contacten op te doen. Je wordt
door de vertrekkende secretaris en pen-
ningmeester eerst ingewerkt. Het pro-
vinciaal bestuur bestaat uit 6 enthousi-
aste vrouwen die samen beleid maken,
educatieve en gezellige bijeenkomsten
organiseren voor de afdelingen en leden
van Vrouwen van Nu in Gelderland. Als
provinciaal bestuurder heb je regelmatig
contact met het landelijke bestuur en
collega bestuurders van Vrouwen van
Nu in andere provincies. We vergaderen
10 keer per jaar op maandag in Dieren.
Je krijgt een reis- en onkostenvergoe-
ding.
Wil je graag meer informatie, neem dan
contact op met Tineke Jalving, voorzitter
Vrouwen van Nu Gelderland. Telefoon
0345-684487 of email t.jalving@live.nl of
één van de andere bestuursleden.    

Kopij

inleveren

Op 12 februari 2020 wordt de jaarlijkse
Kaderochtend georganiseerd. We zijn
te gast bij PlantXperience in Wilp, op de
nieuwe locatie van Schoneveld Breeding.
Meer info volgt.

foto's artikel jubileum Midden Betuwe Nancy de

Snoo

foto's Nancy de Snoo
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