
 
 

 
Beste Vrouw van Nu in Gelderland, 

 

Komt u ook het 80 jarig jubileum van Vrouwen van Nu Gelderland?  

 

Datum: zaterdag 5 oktober 2019 van 14:00 – 18:00 uur.  

 

Locatie: Sportcentrum Papendal , Papendallaan 8, 6816 VD Arnhem 

 

Kosten van deelname: € 10,00 per persoon (met of zonder busservice) 

 

Opgave en betalen bij de contactpersoon van je eigen afdeling.  

 

De inschrijving sluit 31 mei 2019.  

 

Omdat vervoer geen probleem moet zijn voor het bijwonen van het jubileum, biedt het 

Provinciaal Bestuur alle leden de mogelijkheid om met een bus naar Papendal te komen.  

 

Kies zelf je favoriete activiteiten uit het aanbod van gevarieerde workshops om te gaan doen 

tijdens het jubileumfeest. Omdat er bij de meeste workshops maar beperkt plaats is, willen 

we graag dat je jouw Top 3 doorgeeft. Op je entreebewijs zie je dan bij welke activiteit je 

bent ingedeeld.  

 

Entreebewijs, opstapplaats en opstaptijd ontvang je via je eigen afdelingsbestuur. 

 

Tijdens dit evenement worden foto’s gemaakt voor Vrouwen van Nu. Met uw aanmelding 

geeft u toestemming aan Vrouwen van Nu Gelderland voor het gebruiken van deze foto’s voor 

publicatie en promotie doeleinden in het Vrouwen van Nu magazine en op social media. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Workshops Jubileumfeest 80 jaar Vrouwen van Nu Gelderland 

 

Geef hieronder je top 3 workshops en activiteiten die je zou willen gaan doen. 

 

Vrouwen van Nu afdeling: ……………………………………………………………………………….…… 

 

Mijn naam: ………………………………………………………………………………………..……..………….. 

 

Activiteit 1: nummer   ………………………………………………………………………………………….. 

 

Activiteit 2: nummer   ………………………………………………………………………………………….. 

 

Activiteit 3: nummer   …………………………………………………………………………………………… 

 

     0  Ik betaal de deelnamekosten van € 10,00 aan mijn afdeling.  

 

We willen ook graag weten of je gebruik gaat maken van de bussen service of kom je op 

eigen gelegenheid naar Papendal?  

 

0 Ik kom op eigen gelegenheid naar Papendal 

0   Ik maak gebruik van de bussen service 

 

Deelname aan activiteiten van Vrouwen van Nu is op eigen risico! 

 



 

 
 

 

Workshops Jubileumfeest  
 
Kies 3 van je favoriete activiteiten uit onderstaande lijst om te gaan doen tijdens het 

jubileumfeest. Aan de hand van de opgaven wordt je ingedeeld bij een van je favoriete 

workshops. Omdat er bij de meeste workshops maar beperkt plaats is, willen we graag 

dat je 3 mogelijkheden aan ons doorgeeft. Op je entreebewijs zie je dan bij welke 

activiteit je bent ingedeeld.  

 

 
1. Pitch & Putt Golf 

 
Het spel word gespeeld op een kleine 9 holes golfbaan. Van de 

afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen 30 en 90 

meter. Je hoeft niet te kunnen golfen om Pitch & Putt te spelen. Na 

een korte instructie kan iedereen golfen. Wie neemt de holes in de 

minste slagen en mag zich de winnaar noemen?  

 

 
2. Rondleiding Sportcentrum Papendal 

 
Sportcentrum Papendal is een Olympische topsport trainingslocatie. 

Ruim 300 topsporten en toptalenten van 13 verschillende 

sportbonden trainen hier dagelijks. Met een gids breng je een 

bezoek aan de verschillende hoogtepunten van Papendal zoals de 

atletiekbaan, e multifunctionele topsporthal en  het 

Topsportrestaurant waar sporters hun wetenschappelijk uitgeteste 

topsportvoeding eten. Tijdens de rondleiding krijg je de unieke kans 

om een kijkje te nemen in al deze unieke locaties. Misschien kom je 

wel een Olympische sporter tegen!   

 

 
3. Klaverjassen 

 
Het spel Klaverjassen is een Oudhollands klassiek kaartspel. 

Samen met je maat ga je voor het hoogste aantal punten in een 

boom. Het team met het hoogste aantal punten wint het toernooi. 

Er wordt Rotterdams gespeeld, een maatslag moet ingetroefd of 

overtroefd worden als men niet kan bekennen. En met verplicht 

spelen, de speler na de gever moet een troefkleur kiezen en 

spelen.  

 
 

4. Volksdansen 
 

Volksdansen is een gemeenschapsdans, een traditionele dans uit 

een bepaalde streek of land. De workshop wordt op een 

feestelijke, laagdrempelige en gezellige manier gegeven. 

Dansliefhebbers zullen nieuwe dansfiguren leren, maar het plezier 

van samen dansen op folkloremuziek staat voorop.  

 
 



 

 
 

 
 
5. Presentatie gezonde voeding 

 
Kan voeding bijdragen aan topprestaties? Zeker! De koks van het 

topsportrestaurant weten daar alles van. Erik te Velthuis, 

manager van het topsportrestaurant, geeft in zijn presentatie en 

zijn boek ‘Goud op je bord’ zijn visie op de betekenis van voeding 

voor topprestaties. Uitgebalanceerde voeding voor inspanning of 

herstel, gezonde tussendoortjes en maaltijden met alle benodigde 

voedingsstoffen, mineralen en vitaminen die niet alleen gezond 

maar ook lekker zijn.  

 

 

6. Oudhollandse spelen 
 

Wie kent ze niet de oud-Hollandse spelen als sjoelen, vier op 

een rij en spijkerslaan. Ze zijn leuk voor jong en oud. De groep 

wordt verdeelt in verschillende teams, die tegen elkaar gaan 

spelen in het spellencircuit. Welk team doorloopt de spelen het 

beste en mag zich winnaar noemen?  

 

 

7. Samba Percussie 
 

Bij deze swingende workshop word je meegenomen naar Brazilië, 

het land van de samba. Surdo’s repiniques, tamborims, snares en 

ganza’s. Op de klanken van deze en andere Braziliaanse 

instumenten, waan je je even in Rio de Janeiro. Door 

samenwerken, actie en interactie maak je er samen een feestje 

van.   

 

 

8. Nordic Walking 
 

Nordic walking is een populaire sport waarbij je intersief wandelt 

met wandelpoles. Je verbruikt tijdens de workshop flink wat 

energie. Het is veilig, plezierig en geschikt voor jong en oud. Je 

leert tijdens de clinic over de juiste techniek en het goede ritme 

om daarmee het gewenste effect te verkrijgen. De clinic vindt 

plaats in de bossen op Papendal. Voor stokken wordt gezorgd, 

neemt u uw wandelschoenen mee?  

 

 

9. Bingo 
 

Iedereen kent het spel wel, Bingo! Een spannend gezelschapsspel 

voor jong en oud. Onder leiding van een Bingomaster zal een 

gezellig spotje bingo worden gespeeld. Wie heeft er geluk en heeft 

als eerste een volle kaart? Valse bingo? Dan moet er natuurlijk 

een liedje gezongen worden.  

 

 



 

 
 

 
 
 

10. Parfum maken 
 

Iedereen houdt ervan om lekker te ruiken. Het liefst elke dag een 

ander geurtje dat goed bij je past. In de workshop krijg je de kans 

een eigen parfum te maken! Geheel naar eigen smaak kan een geur 

samengesteld worden. Zo kun je na deze workshop elke dag ruiken 

naar hun favoriete, zelfgemaakte geur!  
 

11. Klootschieten 
 

Rond 1500 was deze sport in Nederland erg populair. Nu is het weer 

terug! Een ‘kloot’ is het Oudhollandse woord voor bal of kogel. En 

met ‘schieten’ wordt gooien bedoeld. Een balsport gecombineerd 

met veel lol en een lekkere wandeling door de natuur op Papendal. 

Het komt bij klootschieten aan op behendigheid, spierkracht en 

vaardigheid. 

 

12. Bonbon maken 
 

Een gezellige workshop waarbij aan de slag wordt gegaan met het 

zelf maken van bonbons. De deelnemers maken de bonbon helemaal 

zelf van vulling tot decoratie. Natuurlijk wordt er tijdens de workshop 

ook lekker geproefd en gaat je met een doosje zelfgemaakte bonbons 

weer naar huis!  

 

 

13. Theeproeverij 
 

Van oorsprong komt thee uit China, daar werd duizenden 

jaren geleden al thee gedronken. De warme drank is 

tegenwoordig in allerlei soorten en smaken te verkrijgen. 

Tijdens de proeverij wordt kennis gemaakt met 

verschillende soorten thee. Naast proeven van de thee 

zal er ook informatie over thee gegeven worden. Een 

leuke en leerzame activiteit onder het genot van 

heerlijke thee!   

 

 

14. Afrikaanse maskers maken 
 

Een leuke en creatieve activiteit! Maskers bestaan al heel lang. Overal ter 

wereld worden nu ook nog maskers gedragen tijdens festivals. Versier je 

masker naar eigen smaak en maak jouw eigen unieke creatie. Wat dacht je 

van een Afrikaans masker met raffia, ribkarton en stukjes hout? Na afloop van 

de workshop neem je het masker als aandenken mee naar huis en kun je 

kiezen welk gezicht je wilt opzetten.  

 

 

 
 



 

 
 

 
 
15. Vrouwen van Nu Pubquiz 
 

Gezelligheid, hilariteit en competitie, dan zijn de sleutelwoorden 

van de Pubquiz. In groepjes worden in verschillende rondes 

vragen beantwoord die door een quizmaster worden gesteld. De 

vragen kunnen over van alles gaan; actualiteit, muziek, tv, reizen. 

De quiz is aangepast aan Vrouwen van Nu.  

 

 

16. Sieraden maken 
 

Tijdens de workshop maakt elke deelnemer een eigen sierraad. Uit het 

grote assortiment kralen en andere materialen kies je wat je het beste 

bij jou vindt passen. Na afloop mag je je eigen creatie meer naar huis 

nemen!  

 

 

17. Natuurwandeling met gids 
 

Een lekkere wandeling door de natuur op en rondom Papendal. 

Ga met de gids op stap en laat je verrassen door de wonderen 

van het herfstbos. Laat je meenemen in de verhalen en 

wetenswaardigheden. Wie weet komt het daar zelfs tot een 

heuse ontmoeting met Veluws wild. Doe je wandelschoenen aan 

en geniet ….   

 

 

 


