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Vanuit het Provinciaal Bestuur
Er zijn 10 maanden verstreken sinds het Covid-19 virus voor
het eerst in Nederland werd vastgesteld. Sinds dat moment
zijn we als land en als Vrouwen van Nu in een ware achtbaan
terechtgekomen. Een achtbaan waarin de laatste loopings en
bochten voorlopig nog niet zijn genomen.
De eerste maanden waren zwaar, met een abrupt einde aan
alle bijeenkomsten van afdelingen en commissies en de grote
onzekerheid. Hulde aan de afdelingsbesturen die in contact
bleven met hun leden door middel van nieuwsbrieven, rondbrengen van bloemetjes en andere attenties. Het was hartverwarmend om te horen.
Vanaf het begin van de zomer was er weer voorzichtig positief nieuws. Zo waren er in de zomermaanden de eerste activiteiten van afdelingen. Ondanks de beperkende maatregelen
was het heel gezellig om elkaar weer te zien in de tuin, op
een terras of tijdens een fiets- of wandeltocht.
De realiteit leert ons dat afstand houden niet het enige is wat
meespeelt bij het organiseren van leuke bijeenkomsten. We
hebben ook te maken met oudere en/of kwetsbare leden die
behoren tot de risicogroepen. Daarbij is het aantal coronabesmettingen in ons land nog steeds hoog, waardoor het sa-

menkomen met Vrouwen van Nu ook nu nog minder vanzelfsprekend is dan voorheen.
Het provinciaal bestuur blijft echter optimistisch. We zitten
weliswaar in een onvoorspelbaar deel van de achtbaan, maar
één ding is zeker: we komen op een punt aan bij de finish.
Wie het nieuws in de gaten houdt ziet - naast de vele sensatie artikelen - ook de positieve berichtgeving over snellere
testmethodes, de steeds beter wordende behandelmethodes
en de uiteindelijk verlossende corona vaccins.
Tot het moment dat wij allen weer volledig groen licht hebben willen we u het volgende op het hart drukken: blijf geloven in de contacten van Vrouwen van Nu en geniet van de
leuke attenties die uw afdelingsbestuur voor u heeft geregeld.
Laat u inspireren door de hartverwarmende acties van commissies en afdelingen waarvan het landelijk bureau verslag
doet op de website vrouwenvannu.nl en social media.
Het provinciaal bestuur wenst u een kerst vol vrede en een
nieuw jaar zonder verdriet of tegenslag. Mogen de dagen,
weken, maanden gevuld zijn met liefde en met veel gezellige
ontmoetingen bij Vrouwen van Nu.

Warme groet van Ans Stam, Tineke Jalving, Rikie Hogemans en Dea Dijkman
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Van de Commissie Reizen
Wie verre
reizen doet,
kan veel
verhalen
De reizen van 2020 zijn verplaatst naar het jaar 2021. Meer informatie over de reizen kunt u vinden op de website Vrouwen
van Nu Gelderland.
Dit jaar hebben we geen nieuwe reiservaringen kunnen opdoen. Maar de jaren dat er gereisd werd met Vrouwen van
Nu hebben al zoveel verhalen opgeleverd. We hebben de
vrouwen gevraagd om verhalen met ons te delen. Die sturen we in een nieuwsbrief naar de reizigers zodat we toch
weer even met elkaar op reis zijn.“
Een paar citaten uit de verhalen.
Dineke Derksen: “Lange tijd heb ik geaarzeld of ik het aandurfde om
in mijn eentje mee te gaan op een reis van Vrouwen van Nu (toen
nog Bond van Plattelandsvrouwen).
Een van de begeleidsters wist me over te halen om mee te gaan op
een fietsvakantie om de Bodensee (2000). Er werd ook gezegd dat
je het beste met iemand anders de kamer kon delen. Daar heb ik
geen spijt van. Met Willemien ga ik nog steeds samen op vakantie.”
Riet Kalteren: “Voor mij was Rusland de eerste reis(2003). Ooit
kunnen dromen dat ik nog eens in Moskou en St.Petersburg zou komen? Ik niet, maar toch! Die eerste avond op het Rode Plein met het
Kremlin en de Basiliuskathedraal is overweldigend en emotioneel. De
lichttoer door de stad wordt afgesloten met champagne op de heuvels met prachtig zicht op Moskou. We gaan ook met de metro, net
paleiszalen. In heel veel kerken en musea hangen iconen, door de
duidelijke uitleg die we daarover krijgen ben ik die erg gaan waarderen. Moskou is indrukwekkend. Daarna verder via Novgorod naar St.
Petersburg. Wat een teleurstelling, de kamers in ons hotel moeten
nog gerenoveerd worden en worden door de leiding afgekeurd. Helaas voor vanavond geen andere oplossing, morgen verkassen naar
een ander, spiksplinternieuw, hotel.”

Slotakte van "Het Zwanenmeer"
Foto: Riet Kalteren

Opstandingskerk St. Petersburg
Foto: Riet Kalteren
Mies Mooren is vanaf het begin van de provinciale reizen in 1982
meegeweest. Zij ging ook regelmatig mee met de WIR (Werkgroep
Internationale Reizen). Zij stuurde ons een gedicht.
“Ben in 1973 op de Wippert gaan wonen,
Liet via het lidmaatschap (Plattelandsvrouwen) van mij horen.
IJverig was ik (door mijn drukke baan) niet erg actief,
De reizen, het district en WIR, daar was het dat men mij ziet,
En zo maakte ik kennis met de dames, hier en daar.
Veel beleefd altijd met een prettige groep
Indien nodig er zijn voor elkaar, als dat moet.
Thuis nagenieten van al het moois dat we zagen.
En napraten tijdens de gezellige reüniedagen.”
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Van de tuincommissie
Heeft u onze activiteiten dit jaar ook zo gemist? Wij hebben
het wel gemist, jullie de deelnemers en de tuinen en de
groeninfodag. Altijd mooie dagen waar we allemaal naar uitzien, helaas gingen ze niet door. Wat we wel hadden, was een
prachtige zomer met veel zon en bijzonder mooie blauwe
luchten. Genieten rondom huis en tuin of zelf nog ’n tuin bezoeken. Wat het volgend jaar gaat worden, dat weten we nu
nog niet. Als we deze kopij aanleveren aan de redactiecommissie is het eind oktober en zitten we weer volop in positieve meldingen van het Coronavirus. Niemand kan zeggen hoe
lang dit nog gaat duren. Wel kunnen we jullie al melden, dat
de tweedaagse tuinenreis plaats zal vinden in 2022. Heel spijtig dat we deze een jaar moeten opschuiven. Door alle voorschriften konden wij dit jaar niet op pad om tuinen te gaan
kijken en daarbij kwam ook nog dat veel tuinen gesloten
waren.

Kerstcreatie

Kerst 2020
Een kerst die anders zal zijn dan dat wij gewend zijn: we
vieren het thuis in kleine kring. We zijn meer thuis en dat is
een reden om het in en om het huis nog gezelliger te maken
dan andere jaren. De tuincommissie heeft voor jullie een
mooie kerstcreatie om zelf te maken, met daaraan een
kleine wedstrijd gekoppeld. U maakt een mooie kerstring;
daarna maakt u er een foto van en mailt u deze vóór 1 januari
2021 naar vvntuinciegld@gmail.com . Wij zoeken de 3 mooiste
kerstringen uit en deze dames krijgen een cadeaubon van
Intratuin ter waarde van € 10,00.

Kerstwens
Wij wensen u ’n fijne Kerst vol vrede,
‘n jaar zonder verdriet en tegenslag.
Mogen de dagen, weken en maanden
gevuld zijn van liefde en een lach,
Heel veel gezondheid voor 2021.

Anneke, Brigitte, Maria en Lucia.

Benodigdheden voor de kerstcreatie en tevens werkvolgorde:
- 1 ring van 40 cm doorsnede en 4 mm dik.
- 5½ meter touw, dikte 6 mm.
- plakband om touw vast te zetten bij begin/eind.
- binddraad om het groen om de ring te binden.
- dennenappels, bessen of malus appeltjes, kerstballetjes
etc. naar eigen keuze.
- slinger van lampjes om de ring binden.
- leuke kersthanger voor in het midden, bijv. een rendier of
klokjes.
- mooi lint met strik (kan ook met een stukje touw) om
mee op te hangen.
Dit zijn enkele tips om te gebruiken, maar u mag de ring helemaal naar eigen smaak en creativiteit opmaken. Voorwaarde
voor de wedstrijd is wel, dat u de ring moet gebruiken.
Het voorbeeld en de foto ervan zijn gemaakt door Nel Albers.
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Erelid bij afd. Voorst
Christien Frederiks 65 jaar lid Vrouwen van Nu afd. Voost
Christien Frederiks was op 6 maart jl. 65
jaar lid van de Vrouwen van Nu Voorst.
Door de coronacrisis was de huldiging
uitgesteld naar september doordat er
geen bijeenkomsten werden gehouden.
Omdat we nog steeds niet samen
komen, doordat de regels opnieuw zijn
aangescherpt, heeft het bestuur gemeend het op een andere wijze te doen.
Het bestuur heeft samen een bezoek
gebracht bij haar aan huis. De huldiging
heeft op gepaste afstand bij haar in de
tuin plaatsgevonden.

1, 2, ---> elf
Een elfje is een eenvoudige, compacte
dichtvorm, die bestaat uit elf woorden in
vijf zinnen. De zinnen hebben met een
thema te maken. De eerste (dicht)regel
bestaat uit een woord, de tweede regel
uit twee woorden, de derde uit drie, de
vierde uit vier, en tot slot is er een vijfde
regel, die bestaat uit een afsluitend
woord (dat soms het geheel samenvat).
In de afgelopen 2 nummers is een elfje
geplaatst van inzenders. Nu hebben de
redactieleden elk een elfje gemaakt met
een winters thema. Het lijkt ons leuk om
elfjes van u, de Gelderse leden, te plaatsen in de komende nummers. Verras ons
met úw elfje! Wie durft?

foto: Toos Eisink

Kopij
nr 1-2021 februari : 8 januari
nr 2-2021 mei
: 2 april
vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com

Het bestuur is trots zo'n trouwe jubilaris
in de afdeling te hebben. Zij is altijd heel
betrokken en is regelmatig aanwezig bij
de activiteiten die door de verschillende
commissies worden georganiseerd. Zij
heeft zelf ook door de jaren heen een
bestuursfunctie vervuld en zij voelt zich
altijd verbonden met de vereniging. Wij
willen haar van harte feliciteren met
deze mijlpaal en hebben haar benoemd
tot erelid van de Vrouwen van Nu afd.
Voorst en haar een presentje en een
oorkonde aangeboden.

Elfje

door Gerie Verbraeken

decembermaand
versierde boom
gezelligheid in huis
van oud naar nieuw
coronavrij?

foto: Gerrie Groenewold

Elfje

door Hetty Wijgman

winter
sneeuwvlok, kerstklok
guur én warm
samen appen, bellen, vertellen
kracht

Creatief handwerken
De Commissie Creatief Handwerk bulkt
van inspiratie, en brengt sinds kort
maandelijks een nieuwsbrief uit met lesbrieven. De nieuwsbrieven zijn ook te
vinden op de website. Het doel is om de
dames, die het heerlijk vinden om te
handwerken toch van handwerkjes te
voorzien. Handwerkjes, die ieder naar
eigen inzicht en creativiteit kan uitvoeren met zelfgekozen materialen en
technieken. Elke maand wat anders en
zo voor ieder wat wils.
Heb je interesse in een van de
lesbrieven, neem dan contact op met:
Jannie Wilbrink, secretaris Commissie
Creatief Handwerk VvN Gelderland,
tel.nr.: 0545 291489 of per e-mail:
foto: Wilma Malcolmson
vvn.handwerkciegld@gmail.com

