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bericht van het provinciaal
bestuur
Kleurrijk nazomeren
Als ik dit schrijf, genieten we van een heerlijke nazomer ter-
wijl de herfst al gestart is .De natuur is volop bezig met ons
jaarthema KLEURRIJK. In de tuin zijn er de prachtigste bloe-
men en planten en wat ook hoort bij dit jaargetijde zijn pad-
denstoelen, kastanjes, noten en allerlei soorten vruchten. On-
derweg zie je mooie groene weilanden en kleurrijke tuinen en
bomen die al herfstkleuren krijgen. En dan te bedenken dat je
een artikel aan het voorbereiden bent dat pas in december zal
worden gelezen.
Nieuw bestuurslid
Medio augustus is het provinciaal bestuur aangevuld met Ria
Rutgrink. We zijn blij met deze aanvulling temeer daar Ria
voor ons geen onbekende is. Zij heeft namelijk meegewerkt in
de commissie van provinciale activiteiten, die in 2017 ons jubi-
leum mee organiseerde. Ria zorgt nu, binnen ons bestuur,
voor veel taken van de secretaris.
Samen de schouders eronder
Elkaar ontmoeten en waarderen zijn belangrijke aspecten
binnen onze vereniging. Tijdens het ontmoeten maak je ken-
nis met andere vrouwen en hoor en zie je welke talenten zij
bezitten. Door deze talenten te waarderen kom je tot een ge-
sprek. Iedereen heeft één of meer talenten. De ervaring leert,
dat als je gericht vraagt of iemand een bepaalde klus een keer
voor de afdeling, een commissie of het provinciaal bestuur wil
doen, dat dan de bereidheid groot is. Vervolgens komen er     
“maren” zoals zorg voor kinderen, ouders en oppassen. Dit
zijn onderwerpen waarover afspraken te maken zijn. Zo ook
over de tijd en de periode die beschikbaar is. De afgelopen
maanden hebben bestuursleden met de contactvrouwen en
commissieleden deze onderwerpen met elkaar besproken.
Tijdens het halfjaarlijks overleg met de afdelingsbesturen is
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dit thema ook een onderdeel van de agenda geweest.
In de natuur is de winter een periode waarin je goed zorgt
voor je zaden en stekjes. En dan droom je wel eens  hoe mooi
het allemaal weer kan groeien en bloeien het volgende voor-
jaar en in de komende zomer.
Zo is het ook met onze vereniging en we zijn nu aan het
voorbereiden voor de toekomst
met het jaarthema: 
 “volg je droom, jouw tijd is nu”.
De leden van het provinciaal bestuur wensen u goede feest-
dagen en
een mooi verenigingsjaar in 2019.
                                                           Bep Sluis

 
 
Dromen– Denken- Durven -Doen
Dit is het thema  van de Agrarische dag op Voorne Putten.

Save de date: 16 april 2019!!
Agrarische Dag
 

 
 
Met o.a. bezoek aan een glastuinder.  
Details volgen t.z.t.op website en Facebook.
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bericht van de redactie
Het vierde en laatste ledenblad/ katern van 2018 ligt voor je.
Terugblikkend gebeurt er op alle niveaus ontzettend veel in
onze Vereniging. Het valt overal te lezen, in dit blad en in de
katernen. Steeds meer leden vinden de weg naar de websites
van  eigen afdeling, eigen provincie en het landelijk bestuur.
De katernen van andere provincies zijn te vinden op de lande-
lijke website van Vrouwen van Nu. Het is een goede moge-
lijkheid om van elkaar te leren en ideeën op te doen. Zelf was
ik op 11 oktober met veel plezier op de informatieve en gezel-
lige " Landelijke V.v.N. Beurs in Etten-Leur. In dit magazin en
ook in de digitale landelijke nieuwsbrief, welke iedereen die lid
is gratis kan ontvangen, kun je o.a. daarover lezen. Informeer
bij je afdelingsbestuur hoe je je kunt aanmelden voor deze di-
gitale landelijke nieuwsbrief.

Schaarhanger                                foto Annelot 't Hart

Basiscursus borduren
In 2019 wil ik een basiscursus borduren geven op vijf dinsda-
gen.
Diverse technieken komen aan de orde: borduursteken,
blackwork en perzisch ajour (door borduurdraden hard aan te
trekken ontstaan patronen op de stof).
We maken een schaarhanger, paasornament, speldenkussen
en naaldenboekje.
Plaats: kantoor VvN Zuid Holland, Van Naeldwijklaan 131, 2651
KJ Berkel en Rodenrijs.
Data: 29 jan, 12 en 27 febr, 13 en 27 mrt 2019
Tijd 10.00-12.30 uur
Kosten: €60,- , ( niet leden €65,-) materiaalpakketje €7,50
Mocht u een groepje vrouwen in uw afdeling hebben die deze
cursus wil volgen, kan er ook op lokatie les gegeven worden
aan een huiskamergroep.
Opgeven bij Annelot van ’t Hart, hartsteneker@gmail.com of
telefoon: 06-49784134

Ledeninbreng
Bij de berichten van de afdelingen vind je deze keer een ver-
slag van een tuinendag en een verslag van een uitstapje naar
een klooster. Binnen mijn eigen afdeling probeert het afde-
lingsbestuur de leden te stimuleren om, waar mogelijk een
steentje bij te dragen, zoals ook besproken werd in het recen-
te  halfjaarlijkse overleg tussen afdelingsbesturen en het pro-
vinciale bestuur. (zie Bericht van het PB op blz. 1 van dit ka-
tern) Werpt deze werkwijze zijn vruchten af in je afdeling?
Schrijf er over en stuur de kopij naar 
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com 
Ik wens jullie fijne feestdagen en veel inspiratie voor 2019       
            
                                                       Klaasje Suurd.

Van de Handwerkcommissie

 
 
 Penningmeesters opgelet
 
Speciaal voor (toekomstige) penningmeesters organiseert De
TAG een workshop
 Wanneer:  15 januari 2019
Leiding: Bep Sluis, penningmeester van PB  Zuid-Holland 
Opgave bij:  grerink@hotmail.com  
Nadere gegevens op de Website of 0630770126

van de TAG
training- en adviesgroep
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Tuinclub  "de Moerbei" Afdeling Moerkapelle 
 
Deze Tuinclub  heeft een flinke staat van dienst.
Zij bestaat dit jaar al 17 jaar en heeft op het ogenblik 25 leden.
Zaterdag 23 juni 2018 heeft een groepje vrouwen weer een
jaarlijks terugkerende Open Tuinendag in Moerkapelle geor-
ganiseerd. Drie vrouwen die lid zijn van de tuinclub hebben
spontaan aangeboden hun tuin open te stellen voor het pu-
bliek. Hieraan gingen weken van intensief tuinieren vooraf,
bijgestaan door partners die hun steentje zeker hebben bijge-
dragen. De tuinen zijn elk in hun soort heel gevarieerd.Van te
voren wordt er een draaiboek samengesteld en het fijne is dat
wij dit al 7 maal hebben gedaan dus het draaiboek moet al-
leen aangepast worden.De werkgroep die alles voorbereidt
maakt de afspraken en ontwerpt de flyers en posters. Tevens
wordt de plaatselijke media ingeschakeld.
 
Goed Doel
Er wordt nl. altijd een goed doel aangekoppeld. Dit jaar was
dat het nog te bouwen Hospice in Moerkapelle. Er is € 650,00
opgehaald met de verkoop van koffie/thee en overige zaken
dus dat was een mooi resultaat.Het was een memorabele
dag in de geschiedenis van de tuinclub.  Heel veel leden heb-
ben zich ingezet om deze dag tot een succes te maken.
Ons motto: ‘Samen sta je Sterk’ gold zeker voor deze dag.       
   
Ria Rutgrink 
 

Wist je dat dwergje  Piggelmee  in Moerkapelle woont?  foto Janny Zuidema   

Berichten uit afdelingen en
ander nieuws

 
Leden in beweging
De tendens bij Vrouwen van Nu is om leden meer te betrek-
ken bij allerlei taken. Eenmalige- en afgebakende items zijn
een goed alternatief voor een bestuursfunctie. Veel afdelin-
gen laten bijvoorbeeld de Kerstviering elk jaar door een ander
groepje vrouwen organiseren.Op vrijwillige basis of soms
word je op een  ludieke wijze aangewezen. 
Wat te doen als na 25 jaar (!)  de reis-, uitstapjes commissie
aangeeft te willen stoppen? Het Bestuur van Waddinxveen
zag zich na de zomer van 2018 voor dit probleem geplaatst .
 
Nieuwe vorm
Wat blijkt? Al snel meldden zich diverse dames, die met passie
een maanduitstapje voor hun rekening willen nemen. Het
spits werd afgebeten door Mevrouw Moons. Zij nam de reis-
lustigen mee naar: -Ambachtelijk Gouda In zes oude trapgevel-
huisjes van rond 1800 krijg je een beeld van zes typisch Goud-
se ambachten. Nieuwsgierig geworden? Google: De Drietand
Gouda of mail naar info@ambachtelijk-gouda.nl
-Kloosterbezoek
De volgende was Mevrouw van Pruissen. Zij regelde een uit-
stapje naar het Klooster in Haastrecht. Zie het verslag in dit
katern.
-Literaire Wandeling
Het volgende uitstapje was een wandeling door Gouda, geor-
ganiseerd door Mevrouw de Jong. Interesse?                               
 corrydejong@planet .nl 
Elke afdelingsavond is de lijst aanwezig voor meer initiatie-
ven. 
Er zijn vast afdelingen waar op allerlei terreinen leden hun
steentje bijdragen.
Schrijf erover en mail het naar:
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com 
Klaasje Suurd

Leden nemen ieder een stukje verantwoordelijkheid op zich. 
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Jaarlijks wordt in "de Broodfabriek" te Rijswijk de Handwerk-
beurs gehouden. Zo ook op 28 en 29 september in 2018. In de
afgelopen jaren was de PR-Commissie van Vrouwen van Nu
Zuid-Holland aanwezig met een kraam om onze Vereniging
te promoten. De PR-Commissie  is echter opgegaan  in de
Commissie Nieuws en bovendien bestaat  de indruk dat alle
inspanningen niet echt veel nieuwe leden opbrengen. Vast
onderdeel van de stand van V.v. N. was een gebreid Circus.
Aan de beurs is een handwerkwedstrijd verbonden, waar ie-
dereen aan mee kan doen. Het thema van 2018 was :               
  “Fantasie dieren”. 
 
Geen stand toch een prijs.
Toen ik het thema hoorde, wilde ik graag meedoen aan deze
wedstrijd. Ik heb  in het verleden het Circus gemaakt met ge-
breide dieren en personen, zoals 2 olifanten, een paardje, een
leeuw en een zeeleeuw met daarbij een directeur, een domp-
teur, een dresseur en twee clowns. Het idee komt uit hand-
werkklad Ariadne van december 1982. De circustent is ge-
maakt van het geraamte van een lampenkap. Er zitten heel
wat creatieve uren in waar ik 10 jaar over heb gedaan in m’n
vrije tijd.En nu heb ik de publieksprijs gewonnen! Ik ben er
best trots op dat ik door de bezoekers tot winnaar ben geko-
zen.  Nicolien van Dooijeweert.

eigen foto

Afdeling Waddinxveen bezoekt klooster
Klooster en Kerk
Langs de Hollandse IJssel, onder de rook van Gouda en in de
nabijheid van Oudewater, ligt in Haastrecht het klooster van
de Paters Passionisten. De Congregatie van de Passionisten is
een kloostergemeenschap, die in 1721 is gesticht. Wereldwijd
zijn er nu nog ongeveer 2400 Passionisten, die werkzaam zijn
in 59 landen. Het klooster in Haastrecht wordt nog bewoond
door 11 personen.
Bij het klooster staat de Gabriëlkerk. Deze kerk wil een gast-
vrije plek zijn voor iedereen, die wil geloven en verbondenheid
zoekt. Veel mensen uit de omgeving komen op zondag naar
deze kerk om met elkaar de liturgie te vieren.
 
Veranderende Werkzaamheden.
Pater Leo Bos, onze gids van vandaag, vertelt ook, hoe hier in
vroegere tijden ongeveer 100 jongens hun priesteropleiding
kregen. De werkzaamheden nú bestaan uit de verzorging van
de oudere medebroeders en er worden bezinningsdagen ge-
organiseerd. Het bijstaan bij levensbegeleiding kan men aan-
vragen evenals rondleidingen en privéretraites. Ook kan men
logies aanvragen, wanneer men rust en ruimte zoekt. Op het
terrein komen dagelijks dementerende ouderen voor dagop-
vang. In het klooster zijn kerkelijke schatten te bewonderen
en er is een bibliotheek aanwezig. Het prachtige nazomer-
weer lokte de dames van Waddinxveen ook naar de prachtige
tuin. Het voetbalveld heeft plaatsgemaakt voor een water-
partij. Aan de oevers ervan is het goed toeven op deze, in alle
opzichten, bijzondere dag.
Ria Slaman.
 

Gebreid circus van Nicolien
 
 

                         Passionistenklooster Haastrecht
 
COLOFON
Dit katern van Zuid Holland is onderdeel van het landelijk Ma-
gazin Vrouwen van Nu
Redactieadres: vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com
Einddatum kopij voor volgend katern: 14 januari 2019
Eerdere toezending wordt zeer op prijs gesteld
i.v.m. indeling / lay-out.
Verschijningsdatum vanaf 15 februari 2019
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