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Als u het ledenmagazine ontvangt dan zijn er al bijna 2 maan-
den voorbij in 2019. Het jaar 2018 hebben wij positief kunnen
afsluiten. Het bestuur is bijna compleet en de ontmoetingen
met de afdelingsbesturen, commissies en contactvrouwen
zijn positief te noemen.

Nieuwe afdelingen
Wij heten de afdelingen Polsbroek, Hagestein en
Benschop hartelijk welkom. Deze afdelingen worden inge-
deeld bij onze provincie omdat de provinciale afdeling Utrecht
per 1 januari 2019 is opgeheven.

Ontmoeting en inspiratie
Een van de ontmoetingen aan het einde van 2018 was de PB/
AB bijeenkomst op 27 november in Hendrik Ido Ambacht en
werd door 28 afdelingen, commissieleden en contactvrouwen
bezocht. Het thema was ‘leden in beweging’. Het eerste deel
van de ochtend was informatief. Na de koffie werd het thema
behandeld.  Er werden sheets uitgedeeld waarop vragen be-
antwoord konden worden als: Welke werkzaamheden wor-
den buiten het bestuur uitgevoerd en welke werkzaamheden
wil je in het bestuur houden?

 
Aan het einde van de ochtend werd door Jans Ooms alles nog
eens op rijtje gezet en iedereen ging met een hoop ideeën
bijna naar huis. Maar voordat het zover was werden we ver-
rast door een inspirerende lezing van Marian Mudder met als
thema: ‘Leef je droom, jouw tijd is nu’
Zij vertelde hoe zij zelf naar haar droom heeft toegeleefd, on-
danks de drukte in haar hoofd. Met een oefening voor alle
aanwezigen laat ze voelen hoe het rustig kan worden in je
hoofd. Het was een bijzondere dag die goed was voor het on-
derlinge contact.
 
In 2019 gaan we weer aanschuiven bij o.a. regiovergaderin-
gen, de commissieleden stimuleren om meer naar buiten te
treden, de afdelingen te helpen die in zwaar weer verkeren.
Tevens organiseren we met Provincie Noord-Holland een
Vrouwen van Nu Beurs op 10 oktober. U ziet er is voor het PB
een rol te vervullen. En daar wil ik graag mee helpen. Ik draag
n.l. de Vrouwen van Nu een warm hart toe en wil mij graag
inzetten voor deze vereniging. Voorlopig ondersteun ik het
secretariaat tot april daarna stel ik mij beschikbaar voor een
functie binnen het bestuur.
 
Ria Rutgrink 10 januari 2019

bericht van het provinciaal
bestuur

De provinciale jaarlijke ledenvergadering vindt plaats op 4
april in Cultureel Centrum “ De 3 Lelies” in Puttershoek.
 
Thema: Leden in Beweging
 
Deze bijeenkomst kan worden bezocht door alle zuidholland-
se leden. Gezien het thema wordt aller aanwezigheid ook
zeer op prijs gesteld!  De agenda met de bijbehorende stuk-
ken worden t.z.t. naar de afdelingen gestuurd. Vraag je eigen
afdelingsbestuur nadere informatie als je deze bijeenkomst
wilt bijwonen.
 

save the date: 4 april 2019!
provinciale jaarvergadering 

                            De 3 Lelies in Puttershoek
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agrarische dag 2019
DROMEN DURVEN DENKEN DOEN!
 
 Dit is thema van de Agrarische dag op 16 april 2019
Vers van Voorne
De Agrarische Commissie organiseert in samenwerking met
LTO Noord Vrouw en Bedrijf Zuid Holland dit jaar weer een
gezellige leerzame dag. Op deze dag bezoeken we Jan Varen-
kamp, die zijn droom waar maakt met het bedrijf  “Vers van
Voorne”. Vers van Voorne teelt groente op een duurzame
wijze en brengt het product weer dicht bij de consument. De
consument wil graag weten waar de producten die hij eet
vandaan komen. Dit gebeurt door regelmatig de consument
uit te nodigen om het bedrijf te bewonderen en te zien met
hoeveel liefde de producten worden geteeld. In de middag na
de lunch maken we een rondleiding over het bedrijf
 

De Proefschuur Coöperatie
Verder is er deze dag nog een inleiding door Anneke Lugten-
burg, zij en haar man produceren akkerbouw producten voor
de “Proefschuur” Voorne Putten.
Wat wil je nog meer dan een heerlijk vers product, wat “om
de hoek” geteeld is? Dat kan, want onder de naam “De Proef-
schuur” worden aardappels, groenten en fruit aangeboden die
op Voorne-Putten geteeld worden. Lekker vers en van dicht-
bij, dus Voorne-Putten op je bord! Ruim 50 boeren en tuin-
ders van Voorne-Putten doen mee aan “De Proefschuur” U
bent vanaf 10.00 uur welkom op 16 april 2019  op het bedrijf
van Jan Varenkamp, “Vers van Voorne”, Konneweg 4b in Tinte.
Start programma 10.30 uur.De kosten voor deze dag zijn
€ 25,00 p.p. en kunnen bij binnenkomst betaald worden.
Aanmelden bij: yvonneverhorst@gmail.com

van de reiscommissie
Hebt u eraan gedacht u in te schrijven voor de prachtige rei-
zen die de reiscommissie Zuid-Holland organiseert? Fiets bij-
voorbeeld met ons mee tijdens een ontspannen week en ge-
niet van de hoogtepunten van de Friese elfstedentocht of
gaat u liever mee naar Griekenland?

 
Fietsen met een “Elfstedentocht tintje”
Datum: 24 juni t/m 29 juni 2019 
Nederland is zóóóó mooi. Dat gaan we dit jaar weer ontdek-
ken, nu in een geheel ander gedeelte van ons land dan wij ge-
wend zijn nl. in Friesland. Wij logeren in het sfeervolle 4* fa-
miliehotel Amicitia, gelegen op ca. 1 km van het stadscentrum
van Sneek. Een hotel met uitstekende voorzieningen. We fiet-
sen naar de mooiste  plaatsen met herinneringen aan de “elf-
stedentochten”. We worden met een bus met fietstrailer naar
Stavoren en Ossenzijl gebracht om daarna via mooie routes
terug te fietsen naar Sneek. We laten ons elke dag verrassen
door  iets leuks te bezoeken. Ook staat een tocht door het
nationale park De Weerribben op ons programma. Kortom
een week vol verrassende ontdekkingen! U kunt gebruik
maken van een huur e-bike, maar u kunt ook uw eigen fiets
meenemen. Vervoer naar Friesland van personen en fiets zul-
len wij in gezamenlijk overleg regelen.  
 
Prijs: € 550,- op basis van 2 pk en halfpension. Toeslag 1
pk €155,-  Info en opgave bij: Rini van der Wel, 0610107918 of
cjvdwel@icloud.com

 
Vrouwen van Nu afdeling Lexmond 70 jaar!
Dit wordt gevierd op 24 april 2019 in het Dorpshuis Het
Bosch te Lexmond met een toneeluitvoering door de Alge-
mene Toneelvereniging Ameide. Een Klucht in twee bedrijven
met als titel: GEBAK EN OUDE TAARTEN. Alle afdelingen uit
regio twee en ook overige belangstellenden zijn welkom.Aan-
vang van de avond is 20.00 uur.
nadere Info:   G.Boorsma1942@kpnmail.nl   

jubileum
lexmond 

vier
mee
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Noord Griekenland, ongelooflijk mooi en afwisselend
Datum:  21 september t/m 2 oktober 2019 
 
Gaat u met  ons mee op onze 12 daagse reis door Noord-Grie-
kenland? Een reis met archeologische hoogtepunten, schitte-
rende natuur,  eind september een mild klimaat en een zee
die nog lekker warm is. Een reis waarop u veel ziet, maar
waar ook gedacht is aan ontspannen momenten.  
 
Onze reis begint in de eeuwenoud stad Thessaloniki met zijn
archeologische hoogtepunten. We reizen verder door nog vrij
onbekende adembenemend mooie gebieden zoals het Mete-
ora gebergte met zijn bizarre rotsformaties, Kerkinimeer met
zijn buffels en pelikanen, Kastoriameer met zijn post-byzan-
tijnse erfgoed, een waar “openluchtmuseum” en Chalkidiki
met pareltjes van dorpen, kristalheldere zee en schitterende
zandstranden. In een uniek natuurgebied gaan we op zoek
naar sporen van wolven en beren en tijdens een cruise luiste-
ren we naar de rijke geschiedenis van de berg Athos. En wat
dacht u van een ontspannen afsluiting van de reis, 3 nachten
in een hotel op één van de mooiste plekjes op de landtong -
Sithonia? We vliegen met Transavia vanaf Schiphol. 

 
Uiterste  inschrijfdatum 1 maart 2019 
Prijs: € 1595,- op basis van 2pk, half pension en lunches tijdens
excursies. Inclusief: alle excursie- en entreegelden, alle fooien,
elke dag koffie/thee. 
Info en opgave bij: Riet van der Werff, 0640019872 of rietvan-
derwerff16@gmail.com

Afdeling Bleiswijk vierde  80-jarig jubileum.
Tijdens de viering van ons 80-jarig jubileumfeest hebben we
op 21 november 2018 genoten van een gezellige avond. Er
waren rond de 90 leden aanwezig, zodat de zaal helemaal
gevuld was met dames in feestkleding. Jawel beste dames,
het is echt waar, onze vereniging bestaat 80 jaar. Van Neder-
landse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen,
zijn we als Vrouwen van Nu verder gaan bouwen. We zijn al
die jaren heel vitaal geweest, dat is een goede reden voor een
feest. Alle aanwezigen hadden er ook zin in, en er was een
prima sfeer.
Huldiging
Na het openingswoord van de voorzitter Janny van Bergen
werden er twee leden gehuldigd die al lang lid zijn.  Nel Meu-
wissen 60 jaar, en Ria van Stek 55 jaar. Beide dames zijn nog
steeds trouwe leden en hebben in het verleden veel voor de
vereniging betekend.  Na de leuke toespraak van onze voor-
zitter ontvingen de dames namens de vereniging een mooie
ingegraveerde pen, en een bloemetje. Ria en Nel zijn beiden
creatief en hebben originele ideeën. Nel heeft namens Bleis-
wijk meegedaan aan een modeshow  in een eigen creatie van
flanellen luiers. Van de reisjes maakte zij vrolijke verslagen,
soms met tekeningen erbij. Ria verzorgde cursussen klant-
klossen, haken en breien en tijdens provinciale tentoonstellin-
gen in de Doelen won ze meerdere prijzen.

Buffet en Pouwergirls
Hierna hebben de aanwezigen genoten van een uitgebreid
buffet. Tussen de gangen door was er een optreden van de
Pouwergirls, die met hun oude radio op wielen herkenbare
liedjes van vroeger met een snufje theater ten gehore bren-
gen.   
De drie dames  hebben met de aanwezigen een interactief
spel gespeeld, met opdrachten over muziek en radio, en vra-
gen over Bleiswijk. Alles afgewisseld met passende liedjes.
Heel herkenbaar. Het optreden van de Pouwergirls was een
daverend succes, evenals het buffet. We hebben genoten van
de heerlijke gerechten en het uitgebreide toetjesbuffet.
Een Topavond die we niet snel vergeten.
Tekst en foto Dicky Rietveld

gefeliciteerd!
   bleiswijk 
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Het jubileumfeest
Op 24 oktober 2018 hebben we ons eiken jubileum gevierd in
het Dorpshuis te Gouderak en wel met 70 leden en 5 geno-
digden, waaronder 2 dames van de afdeling Moordrecht van
Passage, 2 wethouders en 1 oud-lid, die tegenwoordig in
Duitsland woont.De voorzitter heeft een toast uitgebracht op
ons 80 jarig bestaan en heeft een toespraak gehouden. Daar-
na hebben we ons te goed gedaan aan een warm en koud
buffet. Na het heerlijke toetjesbuffet zijn we naar de theater-
zaal gegaan. De jubileumcommissie heeft voor deze avond de
groep "Be Vocal" uit Puttershoek uitgenodigd om onze feest-
avond te verzorgen. Een juiste keuze zo is gebleken. De groep
heeft een vlot sprankelend programma gebracht, "Musical-
spetters" genaamd met liedjes uit o.a. de Jantjes, Westside
story, Evita en vele andere musicals. Het heeft allemaal heel
mooi geklonken en door de vele verkleedpartijen prachtig om
te zien. Met een staande ovatie is er een eind gekomen aan
ons geweldige feest.Iedereen ging met een witte roos, met
als bedankje een mooi zelfgemaakt kaartje eraan, voldaan
naar huis.
Gerdien Tober

gefeliciteerd!
 moordrecht

bericht van de redactie
COLOFON 
Dit katern van Zuid-Holland is onderdeel van het landelijk
magazin Vrouwen van Nu.
Het volgende blad (nr. 2 -2019) verschijnt vanaf 10 mei

 
80 jarig jubileum Vrouwen van Nu afdeling Moordrecht
 
"Het werk van huisvrouwen en boerinnen is zwaar en eento-
nig en wanneer de vrouwen na volbrenging van de dagtaak,
aan genoegens voor zichzelf kunnen deelnemen, dan komt
dat het gezin en de samenleving ten goede". Dit zijn de woor-
den geweest van mevrouw van der Torre uit Waddinxveen op
de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Bond van Boe-
rinnen en andere  Plattelandsvrouwen in Moordrecht op 18
oktober 1938, opgetekend in het eerste notulenboek van de
afdeling.
 
Publiciteit
 
Dit 80 jarige "Eiken" jubileum van de Vrouwen van Nu is
volop in de publiciteit gekomen.
Allereerst zijn de leden vanaf januari 2018 via de maandelijkse
flyer geïnformeerd over de gang van zaken betreffende het
jubileum en hebben zij in september een jubileumuitgave
waarin interviews met leden, “wist u datjes” en terugblikken
ontvangen.In het kwartaalblad "Moerdregt" van de Histori-
sche Vereniging Moordrecht is een artikel verschenen over
onze vereniging. Ook in het AD "Groene Hart" en in het
weekblad “Hart van Holland Zuidplas” is aandacht besteed
aan ons jubileum.
 

Einddatum kopij aanleveren: uiterlijk ma. 8 april 
Redactie adres: vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com

4 - ZUID-HOLLAND


