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bericht van het bestuur

provinciale jaarvergadering
17 maart 2022 te puttershoek

Tussen kerst en nieuwjaar buig ik mij over dit stuk en vraag
me af wat 2022 ons gaat brengen. Kunnen we elkaar weer
uitgebreid ontmoeten of blijven voorlopig de coronamaatre-
gelen van kracht. Wij weten het niet. De toekomst ligt voor
ons. Laten we ons daar op focussen. Focus op de toekomst.
Met het opruimen van een kastje kwam ik een klein boekje
tegen dat het landelijk bestuur had uitgedeeld in 2016 met als
thema ‘Focus op de toekomst’. Eigenlijk is dit thema nog
steeds actueel. Ook in 2016 stonden we voor uitdagingen in 
'veranderen en vernieuwen’. De noodzaak om dit thema
ook in 2022 te omarmen zal nodig zijn om als vereniging te
blijven bestaan. We moeten in gesprek blijven met de afdelin-
gen, commissies en contactvrouwen om elkaar te blijven in-
spireren. Daarnaast moeten we zelf de lichtpuntjes creëren
en samen op zoek gaan naar nieuwe projecten waarover we
van gedachten kunnen wisselen. Zo’n project is
‘Plastic…..en ik’ op initiatief van afdeling Noord-Brabant dat
nu landelijk wordt uitgerold. Op 18 november 2021 hebben wij
uitleg gegeven over dit project en wij hopen natuurlijk dat dit
op de afdelingsavonden wordt opgepakt. Interesse? Op onze
provinciale website,achter voor leden staat hoe je in het bezit
kunt komen van de toolkit. Op de website staat een voedsel-
quiz over ‘voedsel houdbaarheid en voedselverspilling’.
Deze quiz kunt u downloaden en uitdelen op een afdelings-
avond/middag. De provinciale commissies gaan ook weer aan
de slag. Ook dit kunt u allemaal terug lezen op onze
provinciale website. Op 17 maart hebben we onze provinciale
jaarvergadering in Cultureel centrum De 3 Lelies in Putters-
hoek.
Kortom 2022 is goed van start gegaan. Doe je weer mee?  
Ria Rutgrink

In de Winter maak ik een plan,
In het voorjaar kom ik in beweging!
Henry Rollins
 

De drie Lelies te Puttershoek

commissie
   cultuur

Hoewel onze plannen voor 2022 steeds door corona worden
gedwarsboomd, blijven we optimistisch plannen ontwikkelen
met het jaarthema ‘De kunst van bewegen’ in ons achter-
hoofd. Voorlopig bewegen we vooral mee op de pieken en
dalen, die corona ons oplegt. Zo is de rondleiding in het
Catharijneconvent, die we eind januari van plan waren, afge-
last. De stadswandeling in Gorinchem staat nog steeds
gepland voor eind maart, maar wordt wellicht begin april.
We hopen na de zomer weer verder te kunnen met een rond-
leiding in het Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.
Eind 2022 hopen we af te sluiten met een rondleiding door
een interessante tentoonstelling. Kortom, volop plannen.
Dus houdt onze berichten in de gaten via de website 
(vrouwenvannu.nl/zuid-holland/culturele-commissie),
Facebook en de nieuwsbrieven. We hopen jullie snel weer te
kunnen ontmoeten. Janet Edelman en Bep Sluis
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nieuws uit de afdelingen met
     en zonder lockdown

Het seizoen 2021-2022 met de Afd. Gouderak heeft in sep-
tember kunnen openen met een gezellige ledenavond ver-
zorgd door de leden en het bestuur. We hebben geluisterd
naar mooie verhalen en hebben oud Hollandse liedjes
gezongen. Dit alles met de bekende Corona regels en ander-
halve meter afstand. De avond in oktober kwam voor ons
onbekende "Casino" aanbod met 4 spelletjes dat geleid werd
door een goed kwartet van kenners. We hebben genoten.
Er was zelfs een winnaar. Op de avond van november waren
we actief en gingen na een inleiding over kleuren, allemaal
aan de slag met verven. Iedereen ging met een leuk vogel-
schilderijtje naar huis. De geplande Kerstavond in december
met een Kerstverhaal, zingen van Kerstliederen en een uitge-
breid heerlijk diner, waar iedereen naar uitkeek, maar kon
helaas niet doorgaan. We hebben als afdeling toen wat an-
ders verzonnen voor onze leden. Op 29 december werd door
het bestuur een heerlijke lunch rondgebracht. De leden
hebben er van genoten en kregen heel veel blije en verrassen-
de reacties. De jaarvergadering met bingo in januari kan
helaas ook niet doorgaan. We hebben deze nu in maart ge-
pland. We hopen op een goed verenigingsjaar, met leuke en
leerzame activiteiten. Het bestuur Vrouwen van Nu Gouderak
 

De leden van de afd. Hoeksche Waard Oost en West     
stapten op 18 november met elkaar in de bus richting
Boskoop voor een heerlijke Lady's day. Na een hartelijk
ontvangst, natuurlijk met koffie en gebak volgde er een
modeshow die op een heel verrassende wijze werd
gepresenteerd. In het middag gedeelte was er de mogelijk-
heid dat iedereen naar hartelust kon winkelen. Om de ge-
wenste afstand te behouden werden we ingedeeld in twee
groepen.  De ene groep ging aan het quizen terwijl de andere
groep ging lekker winkelen. Iedereen had wel iets moois
gekocht en met volle tassen stapten weer tevreden in de bus
naar huis. Dicky Barendregt

Lady's day Afd. Hoeksche Waard Oost en West 

                          Lunch Afd. Gouderak

Afd. Moerkapelle

In deze lockdown heeft een trouw lid van onze                 
 Afd. Moerkapelle, de coördinator van onze eetclub
FIASKOnl. Ria Lindhout van deze corona-tijd gebruikt
gemaakt om deze kaart met een attentie te bezorgen bij alle
leden van onze eetclub “Fiasko”. Zo stimuleerd zij mensen om
elkaar in het klein te gaan bezoeken. Dit initiatief van Ria
werd zeer gewaardeerd door de leden en zeker ook omdat zij
dit heeft georganiseerd op persoonlijke titel.
Joke van der Vorm
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In de Afd.Portugaal/Rhoon kon in 2020 de kerstviering
i.v.m. de coronapandemie niet plaatsvinden, maar dit jaar had
de afdeling, achteraf gezien meer geluk zodat de geplande
kerstlunch nu wel door kon gaan. De kerstlunch vond plaats
in de “Brasserie Rhoonse Polder” gelegen Rhoonse grienden
waar in een mooie ambiance en met levende muziek een
heerlijk buffet werd geserveerd. Zeker 80 dames maakten ge-
bruik van dit buffet met diverse hartige gerechten. De middag
werd afgesloten met een spetterend dessertbuffet. Iedereen
was blij elkaar weer te kunnen ontmoeten. Gezien de grootte
van de brasserie was het geen probleem de corona-maatre-
gelen in acht te nemen. Elly Boekhoud

Kerstviering Afd. Portugaal Rhoon e.o.

De Afd. Lekkerkerk wenst een ieder van u een heel gelukkig
Nieuwjaar toe. In november 2021 hadden wij ons 75-jarig
jubileum moeten vieren. Alles was geregeld, uitnodigingen
verstuurd, bloemen besteld en een prachtig koor geregeld.
Helaas – de afloop is bekend en kon alles weer de prullenbak
in. Tijdens de viering van dit jubileum hadden wij iets heel
bijzonders willen doen namelijk een dame huldigen die maar
liefst 74 jaar lid vanaf het prille begin van onze vereniging
betrokken is en daarmee ook het langst lid is. Haar naam is 
Mevr. Oskam-Schelling (14-09-1924) en omdat zij niet
meer naar onze avonden kan komen hebben de dames
Roodnat en Den Ouden haar thuis een bezoekje gebracht.
Daar werd haar verteld dat zij tot erelid benoemd is en
kreeg daarbij de bijbehorende oorkonde en een prachtig
boeket bloemen overhandigd. Mevr. Oskam was zeer verrast
en ook een beetje ontroerd door dit eerbetoon. Zij vertelde
honderduit over wat de Vrouwen voor Nu voor haar
betekend heeft al die jaren en dat ze er enorm van genoten
had. Bij het afscheid sprak zij nogmaals haar dank uit en sloot
af met de woorden “ik blijf altijd lid – tot aan mijn dood” 
Hoe mooi kun je het hebben! 
Omdat de Kerstviering niet door kon gaan hebben wij bij al
onze leden een presentje thuis bezorgd. Dit was een mooi
tasje gevuld met een amaryllis bol, een kerstlichtje, een doos-
je ferrero rocher en een mooie kaart met handgeschreven
kerstwens. Het is natuurlijk altijd veel fijner om mét elkaar
Kerst te vieren maar dat zat er ook dit jaar niet in. Helaas!
Gerry Stoppelenburg

Riet van der Wal en  Erelid Mevr. Oskam-Schelling  

Afd. Alkemade Sandra Volwater en Elly Heemskerk

Kerst 2021 in de Afd. Alkemade ging voor het tweede jaar
niet door en als bestuur wilden wij iets leuks bedenken voor
de leden. We konden net als andere verenigingen geen kerst-
diner voor de leden organiseren. Een bloemist in
Roelofarendsveen had een heel leuk idee en vandaar hebben
we de leden zoals je ziet een mooi kerstboeket kunnen
geven. Veel leden waren blij verrast en hebben er veel plezier
van gehad. Dat bleek wel uit de bedankjes die we hebben ge-
kregen. Sjaan Hoogenboom
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Filiaalhouder Plus Frans Versteeg en secretaris Carla Vermeer

Wat een mooi bedrag hebben de leden van de afd. Meerkerk
bij elkaar gespaard. De plaatselijke boodschappen winkel
deed mee aan de landelijke sponsoractie spaar je club rijk. De
verenigingen werden aangeschreven om deel te kunnen
nemen. Wij als afd. Meerkerk waren gelijk enthousiast.
Al onze leden hebben wij hier over geïnformeerd om met ons
mee te sparen.
Bij elke € 10,- boodschappen kreeg je 1 sponsorpunt dus hoe
meer sponsorpunten geactiveerd werden hoe hoger het be-
drag werd dat we bij mekaar spaarden.
Om de actie te promoten hebben we als bestuur ook 2 dag-
delen bij onze de supermarkt flyers, koffie, koekjes, ballonnen
uitgedeeld. Onze leden hebben geweldig geholpen dit bedrag
bij elkaar te sparen. Natuurlijk ook dank aan onze lokale su-
permarkt. Carla Vermeer

Jubileum Afd. Bergambacht

De Afd. Bergambacht, vierde hun jubileum ter gelegenheid
van het 75 jaar bestaan van de afdeling, met een uitgebreide
lunch. Na de lunch was er een optreden van Loeki Knol met
begeleiding van haar pianist. Deze middag hebben ze ook   
fotoboeken laten rouleren met foto’s van veel evenemen-
ten die gedurende het bestaan van de afdeling zijn georgani-
seerd. Zo kwamen er weer veel fijne herinneringen boven bij
de leden. Na afloop van de middag hadden ze voor alle leden
nog een presentje in de vorm van een
magische zwarte beker met bonbons, die gevuld met een
warm drankje het jubileumlogo van de afdeling laat zien. Uit
de vele positieve reacties die ze mochten ontvangen blijkt
maar weer dat ze met de op dat moment geldende coronare-
gels toch nog een gezellige middag konden organiseren. 
Trijnie Stout

spaar actie! jubileum

Colofon
Dit katern van Zuid Holland is onderdeel van het landelijke
magazine Vrouwen van Nu.
Volgende inleverdata kopij: 01 april 2022. 
De verschijningsdatum is: 13 mei 2022.
Foto’s apart en als JPG-bestand
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com
Vermelding van een telefoonnummer in de e-mail is aan te
bevelen. Yvonne Verhorst

agrarische dag!
Agrarischedag 6 of 7 april 2022
Noteer alvast in u agenda!!!
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