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Plastic en Ik? Breng je eigen verpakking mee naar de winkel.

de tijd
Soms gebeurd het ineens; sneller dan verwacht. Dan word je
door de tijd ingehaald. Dat is precies wat er nu gebeurd
met de landelijke Vrouwen van Nu. Vergrijzing, stijgende kos-
ten en veranderde maatschappij. Dit alles zorgt ervoor dat de
vereniging in beweging moet komen. We moeten ons afvra-
gen: Hoe moet de vereniging worden ingericht en wat
heeft het daarvoor nodig? Want we willen onze club toch
niet missen! Daarom is het nu de tijd om in beweging te
komen. Wij kijken ernaaruit om in 2023 samen met jullie ons
85 jarig jubileum flink te vieren.
De Vrouwen van Nu provincie Noord-Brabant gaat in 2023
door met het Project Plastic en Ik? Misschien heb je ze al ge-
zien, er zijn winkels waar je je eigen verpakking mee mag
brengen om te vullen of een aangeschafte pot opnieuw mag
gebruiken. Deze winkels hebben een speciaal logo bij de deur
hangen. Zo kan jij weer een klein steentje bijdragen aan het
verminderen van plastic afval. 
Marjo Klaus vz

plastic en ik?
 
STOP PLASTIC WASTE EVENT
Op 17 september heeft het 2e StopPlasticWaste event 
plaatsgevonden op Floriade Expo 2022. Dit event is evenals
het 1 e event georganiseerd door vijf Rotaryclubs: RC Alme-
re, RC Almere Weerwater, RC Almere New Town, RC Zee-
wolde en RC Huizen-Gooimeer.
Financiële ondersteuning is gekomen van Rotary District
1570, Horizon
Flevoland, Floriade BV en gemeente Almere. Horizon Flevo-
land, Floriade BV en EndPlasticSoup hebben mede vormgege-
ven aan beide events.
54 Deelnemers, waarvan 18 Rotarians zijn actief aan de slag
gegaan in vijf workshops met als uitdaging te komen tot de
reductie van plastic afval.
Erna Glasbergen, Jozé Copier en Jannie Meeuwisse afgevaar-
digde van de werkgroep Plastic en ik? hebben deel genomen
aan de workshops:
* Scheiden van plastic en GFT
* Plastic heeft Waarde
* Circulaire economie
Jannie Meeuwisse heeft tijdens het event een terugkoppeling
gegeven over de workshop circulaire economie. Het was een
leerzame dag met diversiteit van deelnemers. Stop Plastic Waste Event
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nieuwe reizen
 
Provincie Noord-Brabant heeft al een poos geen reiscommis-
sie meer. De Commissie Reizen van Zuid-Holland kampt al
enige tijd met onderbezetting.
Omdat veel leden uit Noord-Brabant belangstelling hebben
voor onze reizen heeft het PB Zuid-Holland contact gezocht
met het PB Noord-Brabant om te zien of wij iets voor elkaar
zouden kunnen betekenen en of er een vorm van samenwer-
king mogelijk is. Inmiddels heeft een uitvoerig gesprek plaats-
gevonden, waarin beide PB’s de intentie hebben uitgesproken
om te gaan samenwerken. Dit heeft gelijk voor de commissie
Zuid-Holland een nieuw lid uit Noord-Brabant opgeleverd,
namelijk Elly Verkade, een deelnemer van eerdere reizen van
Zuid-Holland.
Zij  is bereid met ingang van 5 september 2022, namens Noor-
d-Brabant als aspirant-lid en met een proeftijd van 1 jaar, toe
te treden tot de Commissie Reizen van Zuid-Holland.
Het reisprogramma voor 2023 is inmiddels bekend.
Tour even rond op de website van Vrouwen van Nu provincie
Zuid-Holland bij commisies en werkgroepen. En bezoek het
reisaanbod naar Portugal, Hanzesteden en IJsland
Inlichtingen en aanmelden bij: 
reiscommissiezh@gmail.com

handwerksters
bedankt
 
Het provinciaal bestuur Noord-Brabant bedankt hartelijk
haar handwerkcommissie voor de jarenlange inzet voor de
gegeven handwerk workshops. Er zijn prachtige technieken
weggeleerd zodat ze behouden blijven. Gezien de mobiliteit
van de handwerktrainsters en de verminderde aanmeldingen
voor deelname is er besloten om te stoppen. 
 
Bedankt voor jullie geduld:
Annie Nooijens, Margriet van Puffelen, Rigarda van de Berg,
Mieke Siemerink en Paulie Geerts.
 
Voor liefhebbers zijn Mieke Siemerink en Annie Nooijens be-
reidt om op aanvraag workshops bij hen thuis te geven.
Neem hiervoor contact op met de
vrouwenvannu.pbnoordbrabant@gmail.com

Zevenbergen
 
Vrouwen van Nu afdeling Zevenbergen bestaat 85 jaar.
Dit najaar vierde de afdeling Zevenbergen haar 17e lustrum en
op 12 oktober vierden we dat met elkaar. De opkomst van ge-
weldig, 78% van ons ledenaantal was aanwezig! We zijn een
bloeiende club met interessante, actuele, leerzame, actieve en
gezellige bijeenkomsten en activiteiten. Onze voorzitter,
Henriette Timmermans, opende met een terugblik op onze
geschiedenis en de groei van de rol van de vrouw in de maat-
schappij. Vrouwen van Nu met wijsheid van toen.
Onder de genodigden was ook de Burgemeester van de ge-
meente Moerdijk (waar Zevenbergen onder valt) de heer
Aart-Jan Moerkerke met zijn vrouw. Hij sprak ons allen toe en
eindigde met de woorden: ‘Ik ben een màn van Nu’. 
Het feest werd opgeluisterd met een vermakelijke bijdrage
van conferencier Jos Thomassen. Hij citeerde vele uitdrukkin-
gen en gezegdes in onze moedertaal: ‘het regent pijpenste-
len’, ‘het klappen van de zweep’ en vele andere. Heel herken-
baar.
Het bestuur had alle zoete en hartige lekkernijen gemaakt en
gepresenteerd. Een heerlijke avond om met genoegen aan
terug te denken.
Vrouwen van Nu afdeling Zevenbergen

2 - NOORD-BRABANT



fijnaart
Super gezellig jubileumfeest Vrouwen van Nu
Woensdag 8 juni vierden De Vrouwen van Nu afdeling Fijn-
aart e.o. hun 85 jarig jubileum in De Graanbeurs,
85 jaar maar jonger dan ooit!
Het feest begon ‘s middags met koffie en gebak en na een
spannend quiz uurtje werd er met een glaasje bubbels ge-
toost. Na een heerlijk diner was er een optreden van De Pau-
wer Girls. Met hun muziek, met een knipoog en een snufje
theater, straalden zij veel “Pauwer “ uit naar de zaal en ieder-
een zong dan ook uit volle borst mee. Een fantastisch optre-
den om deze bijzondere dag mee af te sluiten.
De Vrouwen van Nu kunnen terug kijken op een geslaagd ju-
bileumfeest wat met 67 leden heel goed werd bezocht. Voor
het komende jaar heeft het bestuur weer een boeiend jaar-
programma samengesteld, al met al een vooruitstrevende
vereniging. --Vrouwen van Nu afdeling Fijnaart

jongste en oudste lid afdeling Fijnaart proosten samen

boerdonk
Vrouwen van Nu Boerdonk viert 85-jarig jubileum met
110 leden. In een mooi versierde gymzaal in De Hazenpot
hebben we op 12 mei ons 85-jarig jubileum gevierd. Rosina
Oppers,  onze voorzitter, heette ons allen welkom en felici-
teerde ons, de leden, omdat daar alles om draait. Zonder
leden geen vereniging.
Na het welkomstwoord wordt het buffet geopen. Met een
goed gevulde maag gingen we genieten van een optreden
van de Pauwergirls uit Zwolle. Met mooie zang en een muzi-
kale quiz zat de stemming er goed in. Met een grap tussen-
door en af en toe een serieuze noot was het een genot om
naar te kijken en luisteren. Het was een fantastische avond
mede dankzij de leden die mee de zaal hebben versierd, de
bloemengroep, het bestuur en de Pauwergirls.
Vol vertrouwen en enthousiasme zien we de toekomst tege-
moet om samen nog lang Vrouwen van Nu Boerdonk te blij-
ven.--Vrouwen van Nu afdeling Boerdonk

jubilarissen
gefeliciteerd
Alle leden van de jubilerende afdelingen van harte gefeli-
citeerd. De provincie hoopt dat jullie mooie feesten heb-
ben gehouden in jullie dit jubileumjaar en wenst jullie
nog een fijne tijd toe bij de vereniging. 
Namens het provinciaal bestuur Noord-Brabant
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een blok zeep raspen voor vijf liter wasmiddel

brabant maakt
wasmiddel
Wat heb je nodig
80 gram geraspte zeep
80 gram soda of baking soda (voor de witte was)
5 liter water (kokend)
50 druppels etherische olie
Je kunt een stuk zeep kiezen die je nog hebt liggen. Zeep die
veel gebruikt wordt voor het zelf maken van wasmiddel is -
Marseille zeep of Sunlight. Lekker goedkoop.
Hoe maak ik het wasmiddel?
Volg deze stappen om zelf wasmiddel te maken:
Zeep raspen. Rasp 80 gram zeep
Kook een liter water en voeg zeep toe
Voeg de zeep aan een liter gekookt water toe en roer dit tot-
dat de zeep[MK1]  volledig is opgelost. Voeg nog vier liter ko-
kend water toe. Giet de helft van het zeepsop over in een an-
dere pan of emmer.
Voeg soda toe
Voeg 40 gram soda toe aan 2,5 liter water en roer het nog-
maals goed door elkaar. Soda heeft een lichtblekend effect en
is daardoor geschikt voor de witte was. (Let op: aluminium
onderdelen in oude wasmachines kunnen niet tegen soda)
Roer het mengsel goed door
Het mengsel goed doorroeren en een nacht laten afkoelen.
Voeg dan de volgende dag 50 druppels etherische olie toe
naar keuze per 2,5 liter wasmiddel. Na een nacht afkoelen is
het een dikke massa geworden en kun je het overgieten, of
scheppen, in een emmer met een deks of in een oude was-
middelfles die je nog hebt staan. Als het erg dik is even goed
doorroeren. Het wasmiddel zonder soda is geschikt voor
gekleurde was en met soda voor witte was.
Nog een tip: Voor wasverzachter kun je azijn gebruiken. Een
scheutje in het wasverzachter bakje gieten. (Dan komt het
niet in aanraking met de zeep waar soda in is verwerkt.)

redactie
 
Voor je ligt het laatste katern van dit jaar. De redactie heeft er
met plezier aan gewerkt. Wil jij ook wel eens nieuws van je
eigen afdeling in dit magazine lezen? Dat kan, mail een ver-
slag en een foto naar:
vrouwenvannu.redactienoordbrabant@gmail.com
De redactie is hier heel blij mee.
Voor het volgende magazine graag voor 24 januari.
redactieleden Marjo en Anja

elfjes
 
De wedstrijd voor de Elfjes wordt niet voortgezet in 2023. Het
is opgezet om in contact te blijven met onze leden en ze een
leuke activiteit te bieden in de coronatijd. Gelukkig ligt het
hoogtepunt hiervan achter ons. Dat is de reden dat we stop-
pen met de wedstrijd. De winnaar voor het laatste kwartaal
moet nog gekozen worden en wordt bekend gemaakt in het
magazine van februari.

deelnemers workshop Rabo Clubsupport

rabo
clubsupport
 
Jannie Meeuwisse, afgevaardigde van provinciaal bestuur
Vrouwen van Nu Noord-Brabant en Joze Copier afgevaardig-
de van het Kringteam West-Brabant waren aanwezig op de
inspiratieavond over Rabo ClubSupport. Gaaf dat Rabobank
ons wil helpen om onze ambities waar te maken. Heb jij
ideeën over waar onze vereniging in mag groeien? Deel ze
met ons!
Inmiddels zijn we door de Rabobank uitgekozen voor mas-
terclasses imago en hebben tientallen vrouwen Brabant
breed zich aangemeld om mee te doen. Top! Zo blijven we in
beweging!
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