
                                                                                                  

      

                                                                                                                                                                                 

                            NIEUWSBRIEF MEI 2022 
 
 
 

Lieve dames van Vrouwen van Nu 
 
 
Dit keer komt de Nieuwsbrief een week eerder dan je gewend bent. De 
reden is dat de ledenavond van mei door omstandigheden een week 
VERVROEGD is. In plaats van 19 mei is het 12 mei geworden, dus snel 

veranderen in je agenda! 
 
 
                           Uitnodiging voor het Eendagsbestuur van wijk 2 
 
Op donderdagavond 12 mei verzorgt het Eendagsbestuur van wijk 2 een 

avond voor onze afdeling in het Dorpshuis in Hemmen. De Cabaretgroep 
“Steen en Been” komt voor ons optreden en dat is niet mogel ijk in het 
Nannenberghuis, de ruimte is daar gewoonweg niet groot genoeg. We zijn 
dan ook heel blij dat we een avond welkom zijn in het Dorpshuis in 
Hemmen. De avond begint om 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.45.  
Zoals altijd wordt er ook een loterij gehouden en mocht je geen vervoer op 

die avond hebben, dan kun je contact opnemen met Coby Baars 0488-
411631. Ik neem aan dat de meeste dames samen zullen rijden en met 
mooi weer is het ook een prima fietstochtje, het dan al heel lang licht. Dus 
dames; welkom namens het Eendagsbestuur! 
 
 

                            Terugblik op de gezamenlijke avond op 20 april 
 
De avond georganiseerd met de afdeling Midden Betuwe en Randwijk 
voldeed aanvankelijk niet helemaal aan onze verwachtingen. We hadden 
wat meer muziek bij binnenkomst verwacht maar de lezing door Andy 
Arnts over Montmartre in Parijs was leuk om te horen. Het samen zijn met 

de andere afdelingen en gezellig met elkaar in de pauze praten, was 
geslaagd. Van onze afdeling waren 21 dames naar de Hoenderik 
gekomen. Leuk was de aanblik van Lia bij binnenkomst die als een echte 
Parijse kunstschilderes aan het werk was. Andy Arnts kreeg het schilderij  
mee naar huis. Kortom, het zou in de toekomst leuk zijn om opnieuw met 
andere afdelingen wat te organiseren. 
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Mariëtte Kastelijn 
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Floriade 
 

Een aantal dames had zich opgegeven om mee naar de Floriade te gaan. Na zorgvuldig diverse verslagen 
over een bezoek te hebben gelezen, heeft het bestuur besloten dat wij niet naar de VrouwenvanNu dag op 
20 mei op de Floriade gaan, ook de dames die zich hadden opgegeven hadden zich al afgemeld. Het 
voldoet tot nu toe beslist niet aan de verwachtingen, het is heel ver dus flinke reiskosten, de toegang is erg 
hoog en voor de diverse workshops moet ook apart worden betaald. Wie weet kun je wat later in het 
seizoen eens op eigen gelegenheid gaan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Interview met Anneke van Olderen door Coby Baars 

Woensdag 30 maart op bezoek geweest bij Anneke van Olderen voor het interview. 

Ze is geboren 15-04-1937 dit is dus 85 jaar geleden en is inmiddels alweer 31 jaar lid van onze 
vereniging.Het was een prettige ontvangst, we hebben gezellig zitten praten onder het genot van een kopje 
koffie met heerlijk Friese koek en dat komt omdat Anneke in Harlingen is geboren. Daar heeft ze ook de 
oorlog bewust meegemaakt, haar vader is in die periode met 7 kinderen naar Arum gelopen vanwege de 
slechte omstandigheden in Harlingen. Dat was lopend een hele reis met een stel kinderen, dat heeft dan 
ook best veel indruk gemaakt.                                           

Na de schoolperiode is ze in kindertehuizen gaan werken o.a. in Lunteren en daarna op Texel . Dat waren 
Koloniehuizen waar kinderen uit Amsterdam voor ongeveer 6 weken naar toe gingen voor frisselucht, zon, 
bewegingsruimte en goed eten om weer op krachten te komen (de bleekneusjes). Daarna heeft ze in 
Amsterdam een opleiding bij de kinderbescherming gevolgd en heeft ze 4 jaar daar in een weeshuis 

gewerkt.                                                                             

Op 25 jarige leeftijd is ze naar haar zusje gegaan die was geëmigreerd naar Canada; zij had erg veel last 
van heimwee en dan was het fijn als je iemand van thuis in de buurt had. Ook daar heeft ze weer in een 
weeshuis gewerkt deze periode was 1 jaar, maar Anneke kreeg daar ook last van heimwee en wilde weer 

terug naar Nederland maar niet voordat ze 3 maanden door Canada heeft rondgereisd samen met een 
Hollands meisje dat ook in het weeshuis werkten. Dit hebben ze met trein en bus gedaan om ook te kunnen 
genieten van het land ver van huis. Toen ze weer terug naar Nederland gingen was dat met de Holland-
America Line waar veel Amerikaanse en Canadese studenten op naar Europa reisden.       

Bij terugkomst is ze bij haar vader en zus in Baarn gaan wonen en heeft 2 jaar in de jeugd psychiatrie in 
Utrecht gewerkt. Ook heeft ze nog een paar jaar in Davos bij Nederlandse astma patiënten gewerkt, dat 
was bij het consulaat op een stukje Nederlands grondgebied in Zwitserland.                   

Daarna is ze in  een ziekenhuis in Amsterdam gaan werken, maar daar was de sfeer helemaal niet prettig 

met het personeel onder elkaar. In die periode ging ze nog wel eens weekendjes weg met en naar 
vriendinnen. Zo ook een keer naar een vriendin in Doetinchem waar ze dan gingen dansen en op zo’n 
avondje kwam ze Leo tegen en ze hadden een goede klik. Leo wilde van Anneke wel een rondleiding door 
Amsterdam en na een poosje zijn ze dan ook in het Vondelpark getrouwd.  Daarna zijn ze naar Rhenen 
verhuisd waar Anneke bij de VVV ging werken waarvoor ze nog een opleiding heeft gehad in Arnhem. Ook 
hebben ze nog 5 jaar in Wageningen gewoond in de Nude waar ze nog kersen heeft verkocht langs de 

weg.                                                                                        

Na alle omzwervingen zijn ze met hun gezin in 1990 in Dodewaard aan de Welysestraat gaan wonen hun 
oudste zoon was toen 15 jaar. Anneke en Leo hebben 2 zonen 1 woont nu in Elst en 1 in Heteren wel 
lekker dichtbij, ook zijn er 5 kleinkinderen waarvan de oudste inmiddels 16 jaar is en de jongste 10 jaar. 

Toen de kinderen klein waren hebben ze veel opgepast dat was een heerlijke tijd de kinderen croste met 



                                                                                                  

hun fietsjes en speelgoed door de kamer dat kon best er was ruimte genoeg. Hierdoor hebben ze een 
sterke band  met hun kleinkinderen wat heel gezellig is.                                                                         

Anneke is al gauw nadat ze naar Dodewaard waren verhuisd lid geworden van de Plattelandsvrouwen en 
ook van de tuinclub in Hemmen daar heeft ze nog een snoeicursus gevolgd, dat was ook wel handig want 
ze hebben een heel grote tuin waar veel in moet worden bijgehouden en gesnoeid. Ze is nog steeds lid van 
deze club. Maar ze hebben ook een groot huis dit alles wordt gezien hun leeftijd en flexibiliteit toch wel 
steeds lastiger om het bij te houden, maar ze krijgen gelukkig wel hulp van hun kinderen en kleinkinder en.  

Ook van de Historische kring zijn ze lid en gaan regelmatig naar bijeenkomsten.    

En natuurlijk het reizen dat zit in hun bloed en ze maken dan ook nog regelmatig samen reisjes en 
dagtripjes.     

Het is wel lastig dat Anneke zelf geen auto kan rijden ze heeft heel veel met de fiets gedaan maar de 
laatste tijd gaat dat niet meer zo goed. Maar Leo is wel bijna altijd thuis dus kunnen ze zich op deze manier 
samen nog goed redden. Zo brengt Leo Anneke overal naar toe ook naar de avonden van Vrouwen van Nu 
en haalt hij ook de boeken in de bibliotheek Anneke leest graag, hij krijgt dan een lijstje mee zodat hij weet 
wat hij voor haar mee moet brengen en dat werkt prima als het er soms niet is wordt dat voor haar besteld.  

Samen sterk! 

Anneke, bedankt voor je verhaal het geeft wel een mooi inkijkje in je leven dat was knap afwisselend, fijn 

dat je het hebt willen vertellen.  

Barbecue op 16 juni in de schuur bij Coby Baars 
 
Voor de  laatste afdelingsavond van dit seizoen heeft Coby Baars opnieuw haar mooie schuur ter 

beschikking gesteld. We zijn er blij mee! Dus noteer maar vast, 16 juni 2022 BBQ bij Coby Baars. 
 
 
Onze jarigen 
 
10 mei Jopie van Dam 

18 mei Margriet in 't Hout 
20 mei Alie van Beynum  
21 mei Alie Bijl 
26 mei Mariëtte Kastelijn 
26 mei Ineke van Straaten 
31 mei Fineke Fransens 

  
Gefeliciteerd allemaal! 
 
 
Hartelijke groeten van het bestuur en tot ziens op 12 mei in het Dorpshuis in Hemmen. 
Aanvang 20.00 uur en zaal open om 19.45 

 
 
 
 

 


