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POD 2020 in Doetinchem
De provinciale ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op
woensdag 8 april 2020. Vanaf  9.45 uur verwachten we u  in
het “Amphion” theater te Doetinchem.
 
Na de provinciale vergadering neemt Mirjam Spitholt u mee
in de “intelligentie van succes”. Mirjam Spitholt is een specia-
list in gelukskunde. Want wat is succes eigenlijk? Wanneer
ben je als persoon of vereniging succesvol? Liefde en geluk
spelen een belangrijke rol bij succes.
 
Voor het ontmoeten van andere Vrouwen van Nu en het     
bezoeken van de stands van de Provinciale Commissies is er
voldoende gelegenheid tijdens en na de lunch.
 
Hierna is er een optreden van actrice/cabaretiere  Annick
Boer. Annick kennen we van verschillende tv-programma's
zoals b.v.  Baantjer en Kanniewaarzijn. Zij heeft haar eigen
theatershow “Dat is goed gelukt”.
 
Inloop               : vanaf 9.45 uur
Aanvang           : 10.15 uur
Einde                 : 15.45 uur
Eigen bijdrage  : € 25,00
 
Opgave en betalen bij uw eigen afdeling vóór zaterdag 7
maart 2020.
 
Welkom in schouwburg Amphion!
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De Agrarische Commissie Gelderland organiseert samen met
de afdeling Geesteren/Gelselaar de Agrarische PR-dag 2020
voor alle Gelderse leden. Gezien de belangstelling voor de
Agrarische PR-dag van de afgelopen jaren is besloten om dit
jaar voor 2 PR-dagen te gaan. Meer dames kunnen zo deze
interessante en gezellige dag bijwonen!
Er wordt een bezoek gebracht aan:
     - IJsboerderij ‘t Dommerholt’, Borculo
     - Hertenhoeve ‘de Lavei’, Geesteren
     - Kwekerij Heutinck, Borculo
     - Wijnhoeve Kunnenman, Geesteren
 

Agrarische PR-dagen
Alle Gelderse leden welkom, geef je nu op!

Data: donderdag 23 en vrijdag 24 april 2020
Daglocatie: Café-Restaurant-Zalencentrum Baan in
Geesteren
Kosten: € 37,50 (€ 47,50 incl. aanrijdbus)
Opgave: vóór 1 maart bij uw agrarisch contactlid (of uw
afdelingssecretaris)
Betalen: vóór 1 april bij uw agrarisch contactlid (of uw
afdelingspenningmeester)
 
Half maart worden de agrarisch contactleden (of wanneer er
binnen de afdeling geen agrarisch contactlid is, de afdelings-
secretarissen) geïnformeerd over de toegedeelde datum.
Wacht deze datum af en probeer beide data vrij te houden,
maar mocht de toegedeelde datum echt niet uitkomen, neem
dan ná half maart contact op met uw agrarisch contactlid (of
afdelingssecretaris).
Wij hopen er samen met de jubilerende Vrouwen van Nu af-
deling Geesteren-Gelselaar weer een gezellig evenement van
te maken.
 

Bijzonder vrouwelijk talent
‘Vrouw van Nu’, mevr. Wil Lamers, 96 jaar, eerste voorzitter en nog steeds lid van de afdeling Elst in de Betuwe
(door Gerry Vrijenhoef, foto: VvN Elst)

Vrouwen van Nu, afdeling Elst bestaat
sinds 1946, en mevr. Wil Lamers was de
eerste voorzitter van de afdeling in Elst.
Op de vraag of ze het leuk zou vinden
om haar te interviewen, zei ze zeer en-
thousiast,  ja. ‘Juffrouw’ Vorrink, zo
noemde men dat,  had haar gevraagd of
ze er wat voor voelde om ook in Elst 
een afdeling van de Plattelands Vrou-
wenvereniging op te zetten. En zo gin-
gen zij ‘s avonds op de fiets langs de hui-
zen en boerderijen om te vragen of men
lid wilde worden.  Dat werd eerst aan de

man gevraagd, die min of meer toe-
stemming moest geven. Een saillant   
detail was, dat enkele vooraanstaande
heren in Elst er weinig vertrouwen in
hadden. ‘Juffrouw’ ‘Schutter was inmid-
dels mevrouw Lamers geworden. Zij had
haar man ontmoet tijdens het melkha-
len op de boerderij. Na haar opleiding als
lerares was ze aangenomen op een
school in Dordrecht. Maar na de dood
van haar zwager, die  de boerderij zou
overnemen, kwamen zij en haar man op
de boerderij in Elst terecht.  Zoals zij nu
zegt, vroeger deed je dat gewoon. Wat
zij echter nooit heeft gedaan en ook niet
wilde doen, was melken. ‘Als je daar mee
begint, blijf je altijd onder de koeien zit-
ten’. De eerste jaren kende de afdeling
een groot aantal leden. Net na de oorlog
was er niets en dit was een mooie kans
voor vrouwen om ook buiten het huis-
houden te kijken. Mevr. Lamers is vaker
dan eens voorzitter geweest, en heeft
ook andere bestuursfuncties bekleed. In
die tijd, net als nu, was het moeilijk om

bestuursleden te krijgen. Ze was actief in
de Prov. Kleding Commissie. Met de
auto naar Drempt, waar van oude kle-
ding weer nieuw werd gemaakt. Ook
zat ze in de Advies Vrouwenraad van de
gemeente, waar ze haar mening niet
onder stoelen of banken stak. Mevr.   
Lamers  is altijd zeer betrokken geweest
en gebleven bij het wel en wee van de
vereniging. Zij komt altijd trouw op de
avonden, vroeger met de auto of op de
fiets, nu wordt ze opgehaald. Elke och-
tend loopt ze 4 trappen naar beneden
om de post op te halen. Daar blijf je fit
en actief van, is haar motto. Ook op di-
gitaal gebied wil ze graag bij blijven. Ze
zit nog dagelijks achter de laptop, al
moeten haar zoons soms even bijsprin-
gen als het niet helemaal goed gaat.
Volgens mevr. Wil Lamers ligt de kracht
van Vrouwen van Nu in de herkenbaar-
heid en bekendheid  van een landelijke
organisatie.
Wij, van de afdeling Elst,  zijn er trots op,
dat wij zulke bijzondere leden hebben.
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Handwerk
tentoon-
stelling
Vorden      
 

foto: Marianne Neerlaar

Een seizoen handwerken afsluiten met
een prachtige tentoonstelling, daar kij-
ken we ieder jaar weer naar uit. Inspire-
rende dagen vol gezelligheid, georgani-
seerd door de handwerkcommissie.
Hoe mooi is het om elkaar te ontmoeten
en te laten zien wat allemaal kan en ge-
daan wordt, uitleg te krijgen over tech-
nieken en gestimuleerd te worden om
het ook eens te proberen.

Tijdens de tentoonstelling kunt u uw
hart ophalen, aanschuiven in ons hand-
werkcafé, snuffelen in het tweedehands
boekenwinkeltje, loten kopen en met
een zelfgemaakte prijs naar huis gaan.
We mogen weer rekenen op verschillen-
de standhouders met handwerkartikelen
en daarbij prachtige bloemstukken, ge-
maakt door de tuinclub van afdeling
Vorden.
 
De tentoonstelling wordt gehouden op:
26 maart 2020 van 10.00 – 17.00 uur 
27 maart 2020 van 10.00 – 16.00 uur
Entree is € 5,00
Kinderen t/m 12 jaar en mannen gratis
Adres: Kulturhus, Raadhuisstraat 6,     
7251 AB Vorden
Ga je mee….. dan gaan we samen!

Provinciale
wandeldag
Lekker wandelen in de mooie omgeving van Doetinchem?
Dat kan op donderdag 14 mei 2020!
Start tussen 10.00 en 11.00 uur (bij De Kruisberg)
Afstand: 8 of 15 km
Kosten: € 11,00 (leden) en € 13,00 (niet-leden) voor deelname,
koffie/thee met wat lekkers bij de start, een kop soep onder-
weg en koffie/thee bij de finish. 
Meer informatie volgt.

Het museum (Utrechtseweg 232 Oosterbeek) opent in maart
2020, voor de herdenking van 75 jaar vrijheid, volledig ver-
nieuwd zijn deuren. Er wordt verteld wat er van dag tot dag
gebeurde tijdens de Slag om Arnhem. Van de luchtlandingen
op de heide tot aan de evacuatie over de Rijn. Na een intro-
ductiefilm krijgen we door het volgen van de route het com-
plete verhaal te zien en te horen. In de ondergrondse Airbor-
ne Experience doorlopen we letterlijk het verhaal van de Slag
om Arnhem. Luister naar het indrukwekkende verhaal van
een ooggetuige. In het Airborne Museum vertellen ouderen,
die er als kind bij waren, hoe zij de Slag om Arnhem en de
evacuatie hebben beleefd.
Datum: donderdag 16 april 2020.
Programma van 13.15-16.30 uur. Kosten € 13,50 met museum-

75 jaar vrijheid
Met de Commissie Cultuur op bezoek bij het
Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek
 

foto: Airborne Museum Hartenstein

kaart, € 25,00 zonder museumkaart, te voldoen op reke-
ningnr. NL72RABO0140034846. Opgave tot 20 maart naar:
ccg.vrouwenvannu@gmail.com of bel: 0315 242557 Betsy
Kreeftenberg of 0573 785089 Janneke Raaphorst

Gelders
fietsrondje
Woensdag 6 mei 2020: Gelders fietsrondje
Er wordt door de afdelingen Puiflijk/Druten en Winssen een
mooie tocht uitgezet door het Land van Maas en Waal.
De start is bij ontmoetingscentrum De Paulus, Molenstraat 2
in Winssen.
Nadere informatie en aanmeldingsformulier  in de eerstvol-
gende nieuwsbrief.
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Oproep
handwerkcommissie en 
textiele werkvormen

Workshops, cursussen, de tentoonstel-
ling, allemaal activiteiten die door de
handwerkcommissie georganiseerd
worden. Prachtig om te doen, het geeft
veel voldoening. Maar….. zonder vol-
doende commissieleden is het moeilijk
om voor alle leden klaar te staan. Daar-
om deze oproep: houdt u van handwer-
ken en organiseren, kom ons dan helpen
en draai eens een periode mee in de
commissie. Belangstelling? Neem dan
contact met ons op:
vvn.handwerkciegld@gmail.com

Nieuwe reizen
(door Bertha Reuvekamp)
Voor de volgende reizen kan worden     
ingeschreven: 
 
6-daagse fietsreis in Friesland
De fietsreizen zijn:  
1e reis: 14 juni t/m 19 juni 2020
2e reis: 28 juni t/m 3 juli 2020 
U kunt informatie vinden op de website
of verkrijgen bij Nel van der Meulen,   
telefoon: 06- 83996015 of per email:   
nel.vandermeulen60@gmail.com
 
2-daagse busreis Kop van Overijssel
wo. 15 en do.  16 juli 2020 
Tijdens deze korte trip kunt u volledig
verzorgd volop genieten van het moois
van de Kop van Overijssel. We brengen
een bezoek aan Staphorst, waar we in
het museum en tijdens een rondrit veel
zien en horen van de nog steeds be-
staande tradities in dit dorp. Vervolgens
gaan we naar de Weerribben, voor een
rondvaart met lunch aan boord. De
overnachting is in Zwartsluis. Daar is bij
aankomst nog alle tijd voor een wande-
ling door dit waterdorp, of om te ge-   
nieten op het terras van het hotel aan
het Zwarte Water.
De volgende dag brengen we door in
Kampen. We bezoeken daar de Kogge-
werf, maken een stadswandeling,         
lunchen in de Stadsherberg en is er nog
voldoende vrije tijd om zelf deze mooie
Hanzestad verder te verkennen.
Na het afscheidsdiner onderweg wordt
iedereen weer teruggebracht naar de
opstapplaats.
Voorlopig opstapschema: Tiel, Dieren en
Winterswijk.
Prijs bij min. 30 deelnemers:  € 285,00
Inbegrepen in de prijs:  overnachting in
4-sterrenhotel, ontbijt, 2 x lunch, 2 x
diner, entrees en diverse consumpties.
Toeslag 1 pers.kamer:  € 15,00
Reisorganisatie: Bolderman
Info en opgave vóór 6 maart 2020
Ans Haijtink  telefoon: 06-10520017     
(na 18.30 uur) of per email:                   
anshaijtink@gmail.com

Bedankje

Bedankje 
Graag wil ik de deelneemsters aan de
reizen van de Provincie Gelderland be-
danken voor alle lieve kaarten, epistels,
kadoos , lekkers, emails enz. die ik heb
ontvangen thuis en op de presentatie-
dag in Laag-Soeren. De allerbeste wen-
sen voor allen en wellicht tot ziens bij
een volgende reis.
Lieve groet van Jannie Nijland.

foto: Gerie Verbraeken

Kopij
inleveren
nr 2-2020 mei                : 27 maart
nr 3-2020 september  : 14 augustus 

foto: Gerie Verbraeken

Bezoektips
Rozensnoeidagen.
Tijdens een uitgebreide demonstratie
door specialisten van Rozenkwekerij De
Wilde wordt het snoeien en verzorgen
van de grote diversiteit in rozen gede-
monstreerd. Wie eenmaal de juiste
techniek onder de knie heeft, kan in de
zomer genieten van een tuin, terras of
balkon vol prachtig bloeiende rozen-
struiken. Deze dagen vinden plaats op
zaterdagen 7, 14, 21 en 28 maart 2020,
met elk uur demonstraties tussen 10.00
en 15.00 uur. De toegang is gratis. Tot
ziens bij Rozenkwekerij  De Wilde,     
Hoveniersweg 12, 7205 DA  ZUTPHEN.   
Website: www.dewilde.nl
 
Diversiteit en Verbinding.
Een tentoonstelling van Weefkring 't
Web ter gelegenheid van haar 40-jarig
bestaan in 2020. Van 7 maart t/m 20
juni 2020 laten de leden van de weef-
kring recent weefwerk zien in het Kijk en
Luistermuseum, Kerkstraat 1, 6721 VA 
BENNEKOM. Openingstijden: dinsdag 
 t/m zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur
(open op 2e Paasdag, Hemelsvaartdag
en 2e Pinksterdag; Koningsdag en Bevrij-
dingsdag gesloten). Groepen zijn op       
afspraak ook buiten de reguliere         
openingstijden welkom.                         
Website: www.kijkenluistermuseum.nl
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