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Zuid-holland ∞§¶
Van de Redactie
Dit is inmiddels het derde Katern dat ik samenstel. Oud PR-lid
Corry de Jong deed een "snuffelstage". Vanuit de afdelingen
komen enthousiaste berichten binnen. Geslaagde avonden,
samenwerking met andere afdelingen, tips, jubilea e.d. Voor
de commissies die afhankelijk zijn van inschrijvingen, is het
feit dat er vier- in plaats van zes bladen per jaar komen een
lastig gegeven. Zij zijn gebonden aan afspraken over o.a. reserveringen van vliegtuigstoelen, vervoer, het bespreken van
gidsen, locaties, sprekers, workshopleiders etc. De reis-en cultuurcommissie en de dames van de TAG maken daarom

dankbaar gebruik van de provinciale website. Ook via de afdelingen ontvangen de leden per e-mail de activiteiten die de
commissies organiseren. Dat gaat vlot en effectief, snel verzonden en geplaatst en ook weer bijgewerkt. De toekomst
zal uitwijzen wat de functie van het traditionelere blad en het
katern zal zijn. In ieder geval wens ik jullie veel leesplezier met
dit blad/katern.
Klaasje Suurd
Kopij sturen naar vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com
Inleverdatum: 20 juli 2018, het blad verschijnt in week 39

6 juni Stadswandeling Gouda
De Commissie Cultuur organiseert op donderdag 7 juni 2018
een stadswandeling in Gouda.
Ontvangst: vanaf 10.30 uur bij Tearoom Van den Berg, Lange
Groenendaal 32, Gouda voor koffie met een stroopwafel. Om
11.00 uur komt Corry de Jong van het Goudse Gidsen Gilde
ons halen voor een historische stadswandeling van anderhalf
uur door de binnenstad van Gouda met veel bezienswaardigheden, antiquiteiten, winkeltjes, kleine middeleeuwse straatjes, grachten en hofjes. En niet te vergeten de kaasmarkt!
Tussen 12.30 uur en 14.00 uur ben je vrij om de stad zelf te
verkennen en te lunchen.
Om 14.00 uur begint de rondleiding in de Sint Janskerk, met
123 meter de langste kerk van Nederland. Maar natuurlijk
gaan we vooral voor de 72 gebrandschilderde ramen met bijbelse en historische taferelen.
Kosten: € 14,00 met Museumkaart; zonder Museumkaart
€ 20,00. Graag betaling overmaken op banknummer NL89
RABO 0308 9366 63 t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu, Commissie
Cultuur te Zoetermeer, onder vermelding van de activiteit. Bij
annulering worden reeds gemaakte kosten niet terugbetaald.
Aanmelden: voor 10 mei bij Janet Edelman, bij voorkeur per
email met vermelding van je afdeling en of je een Museumkaart hebt. ntvschie@caiway.nl of 010-4806294 /
06-81795357
foto Corry de Jong
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Jaarvergadering Z-H 2018
vaste inleverdag Aangezien de Provinciale Jaarvergadering
gehouden bij van der Valk in Alphen aan den Rijn was gepland op donderdag 19 april, kon aan deze jaarvergadering
in dit katern nog geen artikel worden gewijd. De reden: de redactie is namelijk gebonden aan een vaste inleverdatum per
katern. Voor deze uitgave was dat maandag 16 april.

Bridgedrive 21 september
afdeling Zuidland
Op vrijdag 21 september 2018 organiseert
Vrouwen van Nu afdeling Zuidland een bridgedrive.
Er wordt topintegraal gespeeld.
Adres: Hotel Restaurant Blessing
Ring 24
3214 AT Zuidland
Programma:
9.30 uur koffie met wat lekkers (inclusief)
10.00 uur aanvang bridge
12.30 uur lunch (inclusief)
14.00 uur bridge
16.00 uur einde en prijsuitreiking

Aanmelden bij:
·
Ria Rijsdijk 0181451358
·
Frida Bijl 0181453489
fridakik@hotmail.nl

U bent ingeschreven als u €47,50 per paar
overmaakt naar:
NL 53RABO 0375902813
t.n.v. NBVP Zuidland
Onder vermelding van: Bridge
Graag ook vermelden:
Beider namen, e-mailadressen
en telefoonnummers.
Vol is vol!!

Agrarische dag Zuid-Holland

foto: Corry de Jong

De Agrarische Commissie Zuid-Holland organiseerde op 10
april 2018 in Moerkapelle haar jaarlijkse agrarische dag met
als thema "Kleurrijk"
Kleur stond dus centraal deze dag, vooral kleur in de tuin.
Martje v.d. Bosch uit Demen vertelde de ruim 90 aanwezige
vrouwen over beleving van kleur, voorkeuren en wat kleur
met je doet.Ze betrok iedereen bij haar verhaal, niet in het
minst door de prachtige, kleurrijke presentatie van de bloemen in haar tuin.
Aansluitend hield rozenkweker Martijn Vis ons voor, dat het
telen van biologische rozen nog niet zo’n eenvoudige zaak is.
Aan het eind van zijn lezing mochten we diverse biologische
producten proeven en dat smaakte naar meer!
Na de heerlijke lunch reden we naar Double Check Lily, een
grote lelieteler in Moerkapelle. Tijdens de rondleiding door de
kas maakten we kennis met de diverse aspecten van deze
plant, die in vele variëteiten hier wordt geteeld. Tot slot kregen we allemaal een mooie bos lelies mee.
Corry de Jong
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Nieuwe leden Mijnsheerenland.
De Vrouwen van Nu afdeling Mijnsheerenland-Westmaas
was vertegenwoordigd tijdens de officiële opening van het
nieuwe DORPSHART in MIJNSHEERENLAND op zaterdag 9
december 2017.
Een heel gezellige dag waar de leden meteen kennis konden
maken met het nieuwe gebouw waar wij onze bijeenkomsten vanaf nu zullen hebben.
Onze stand trok de hele dag de nodige belangstelling. Vele
dames toonden hun interesse en wij konden aan het eind van
de dag verschillende nieuwe leden verwelkomen.
Tekst en foto:Loes van Reeven

70 jaar lid van Vrouwen van Nu
Afdeling Lekkerkerk
Mevr. A. Oskam-Schelling
Op 1 oktober 2017 was de - nog steeds zelfstandig wonende 93 jarige Mevrouw Oskam-Schelling, 70 jaar lid van Vrouwen
van Nu, Lekkerkerk. Tijdens de Algemene Ledenvergadering
op 20 februari j.l. werd zij daarvoor gehuldigd.
Afdeling Lekkerkerk, opgericht op 1 oktober 1946, als Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, bestond pas één jaar
toen mevrouw Oskam zich op
1 oktober 1947 aanmeldde als lid. Zij is nog de enige vrouw
van onze afdeling, die álle ontwikkelingen van de NBvP /
Vrouwen van Nu afdeling Lekkerkerk heeft meegemaakt.
Daarmee ook de enige die onze hele historie kent.

want in haar geboortedorp Alblasserdam was haar moeder
ook al lid. De NBvP / Vrouwen van Nu zit dus als het ware in
het DNA van mevrouw Oskam. Nu 70 jaar later, komt mevrouw Oskam niet meer zo vaak naar onze avonden, maar zij
geniet nog enorm van onze 80+ reisjes. Mevrouw Oskam,
nogmaals van harte gefeliciteerd. Vrouwen van Nu, Lekkerkerk is trots op u.
Marijke Roodnat

Ontwikkelen door cursussen
Net getrouwd en van Alblasserdam naar Lekkerkerk verhuisd,
wilde mevrouw Oskam snel inburgeren in de Lekkerkerkse
gemeenschap, contacten leggen met andere vrouwen en zich
ontwikkelen door cursussen te volgen. Daarvoor moest je bij
de Bond van Plattelandsvrouwen zijn, wist mevrouw Oskam,

foto Marijke Roodnat
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Internationale Vrouwendag
Een waardevolle afsluiting door een PR commissie-lid.
Op 10 maart 2018 werd in Gorinchem aandacht besteed aan
de Internationale Vrouwendag.
Samenwerking
Er was belangstelling vanuit diverse hulporganisaties die
vrouwen en gezinnen op allerlei wijze ondersteunen. Vrouwen van Nu gaf ook akte–de-précense. Drie afdelingen Vrouwen van Nu uit regio twee waren aanwezig. We hebben
laten zien dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen.
Ondanks dat de belangstelling voor de Internationale Vrouwendag niet zo groot was, waren de gesprekken die we gevoerd hebben met enthousiaste vrouwen bijzonder plezierig
.Handwerken
De laatste stand van Nicolien
Het handwerken en de tentoongestelde creativiteit had veel
belangstelling. We kijken terug op een geslaagde dag.
Nicolien van Dooijeweert

Arachne en Athena.

DE WEEFWEDSTRIJD

De naam Ariadne zegt velen van ons wel iets. Zij was de
Griekse godin die Theseus hielp om uit het Labyrint te ontsnappen. Zij gaf hem een zwaard, waarmee hij de Minotaurus
doodde die in het Labyrint huisde en een wollen draad zodat
hij de uitgang weer terug kon vinden. De belofte dat hij als
dank haar zou trouwen kwam hij echter niet na. Hij liet haar
achter op het Griekse eiland Naxos.Maar wie was Arachne?
Arachne oud-Grieks voor spin kon buitengewoon goed spinnen en weven.De godin Athena hoorde daarover en gaf haar
les. Waardoor Arachnes werken fabelachtig van schoonheid
werden,.De mensen bewonderden de werken en zeiden dat
het wel te zien was dat ze les van een godin had gehad.
Arachne ontkende dit echter, ook toen Athena zelf, vermomd,

die opmerking maakte. Athena werd woedend door de overmoed (hybris) van het meisje en daagde haar uit om het in
een weefwedstrijd tegen haar op te nemen. Arachne verloor
maar weigerde de uitslag te erkennen. De woede van Athena
kende geen grenzen meer. Toen ze nog één draadje los zag
zitten aan het werkstuk van Arachne, trok ze het aan flarden.
Athena bedacht nog een andere manier om Arachne een les
te leren. Arachne was daarvoor zo bang dat ze zich het leven
nam om aan de straf te ontkomen, maar Athena wekte haar
eenvoudigweg weer tot leven en veranderde haar in een spin.
Bij veel mensen wekt de spin angst en afschuw op, maar ook
bewondering voor het kunstig weven van haar web. Zo verklaart de Griekse mythologie het ontstaan van het spinnenweb.
Klaasje Suurd

