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Zuid-holland ∞§¶
bericht van het provinciaal
bestuur
Het Coronavirus, wat nu?
Velen van ons zitten- of werken thuis. Scholen zijn dicht en
het is niet toegestaan dat groepen bij elkaar komen. Dus ook
voor ons Vrouwen van Nu geldt, alles wat wij met elkaar georganiseerd hebben, af te zeggen. Wat betekenen de genomen maatregelen voor Vrouwen van Nu. Besturen van afdelingen vragen zich af wat kunnen nog wij wel organiseren,
wanneer is het weer mogelijk iets met elkaar te doen of te
ondernemen. Is mei reëel of moeten we na de zomer pas
weer verder gaan. Levens bedreigend zijn deze vragen niet,
wel geeft het aan dat voor ieder op zijn eigen gebied de toekomst onzeker is.
Woorden ter overdenking....
Wanneer ik naar mezelf kijk realiseer ik me hoe gemakkelijk ik
dacht een bepaald deel van de toekomst in handen te hebben. Natuurlijk weten we allemaal dat een toekomst nooit
zeker is. Nu echter blijkt dat er even geen toekomst lijkt te
zijn of beter gezegd er niets ingevuld kan worden wat ook
maar enigszins op zekerheid lijkt, ervaar ik het toekomstgevoel toch anders. Een uitspraak van Gerald G, Jampolsky, ervaar ik opeens als heel waar.
“Nu" is de enige tijd die er is,
en elk moment is bestemd om te geven”

Collectief
En dan is er de verbinding. Ondanks dat ons gevraagd wordt
op een afstand van 1,5 meter van elkaar te blijven, is er ook
grote verbondenheid.We gaan voor hetzelfde, zorgen dat we
dit virus overleven met elkaar. Daar heeft ieder van ons een
bijdrage in te leveren. De één meer dan de ander maar wel
collectief. Dit geldt ook voor Vrouwen van Nu, we gaan voor
hetzelfde, zorgen dat we blijven bestaan en voort gaan. Ook
daar heeft ieder van ons een bijdrage in te leveren. De één
meer dan de ander maar wel collectief.
Als u dit magazine ontvangt hoop ik van harte dat we het
Coronavirus achter ons kunnen laten en het leven van alledag
weer op kunnen pakken. En ik hoop dat we meenemen dat
het leven niet maakbaar is maar dat we in het collectief onze
kracht vinden.
Namens het provinciaal bestuur, Jans Ooms

corona! toch lente
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corona! toch nieuws
Afscheid Jans Ooms als contactvrouw regio 5
Tijdens de regionale jaarvergadering op 3 maart jl. van regio 5
te Oudewater heeft Jans Ooms afscheid genomen als contactvrouw van deze regio.
Veelzijdig
Jans is 3 jaar contactvrouw geweest van Regio 5, maar dat
niet alleen, Jans was ook 6 jaar lang voorzitter van de afdeling
Lekkerkerk. Bovendien is zij sinds 2 jaar voorzitter van het
provinciaal bestuur Zuid-Holland. In al deze hoedanigheden
heeft zij haar schreden verdiend. Zij was o.a. medeorganisator
van de Internationale Vrouwendag in de regio en de provincie. Jans heeft al deze taken altijd met grote toewijding en interesse vervuld.
Verbindend en open
Jans is een enorm stimulerende kracht en is heel goed in het
verbinden van vrouwen met elkaar. Nu is het tijd om wat gas
terug te nemen. Om haar te bedanken voor haar geweldige
inzet kreeg zij een prachtig boeket bloemen en ook nog een
mooie hangplant voor in de tuin. Een groot applaus viel haar
ten deel en zij bedankte ons daarvoor hartelijk. Jans we wensen jou en onszelf toe dat er nog veel samengewerkt gaat
worden de komende jaren. Dit met jou in de hoedanigheid als
voorzitter van onze Provincie Zuid-Holland.
Gerrie Stoppelenburg (afdeling Lekkerkerk regio 5)

tijd van komen,tijd van gaan
Wisseling van de wacht bij de Redactie van het Katern.
Terugblik
Vanaf de zomer van 2013 tot de Provinciale jaarvergadering
van 2014, leerden Hans Pielkenrood en Carla Angevare mij de
kneepjes van het vak. Na de jaarvergadering gingen Carla en
ik samen verder. In die tijd leverden wij via de mail kopij in bij
Brigitte Lefrink op het kantoor in Den Haag. Zij stelde het hele
magazine verder samen. Carla en ik interviewden diverse
leden en andere interessante vrouwen en moedigden Provinciaal Bestuur en commissies aan kopij aan te leveren.
Katern
Elke provinciale redactie kreeg de opdracht een eigen katern
als bijlage in het magazine te verzorgen. Om privé redenen
moest Carla helaas stoppen. Door de complexere werkwijze,
de grotere verantwoordelijkheid en de tijd gebondenheid was
het niet eenvoudig een opvolger te vinden. Maar de tijd tikt
door en nu zitten mijn termijnen van tweemaal drie jaar er
ineens op. Het spreekwoord: Als de nood het hoogst is…..

Yvonne Verhorst neemt het stokje over.
Met een gerust hart geef ik het stokje van het katern door
aan Yvonne Verhorst en wens haar net zoveel plezier met
deze uitdaging als ik er aan heb beleefd.
Klaasje de Vries-Suurd.

Van links naar rechts: Klaasje, Yvonne, Corry, Truus (PB) en Pien
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jubilarissen
in de afdelingen
Heden en verleden bij afdeling Alkemade.
Het bestuur van Vrouwen van Nu afd. Alkemade is actief en
daardoor is het een bloeiende vereniging met meer dan 90
leden. Om te weten te komen hoelang de leden lid zijn, was
voor hen een hele klus, vooral omdat er van de begintijd niet
zoveel administratie is.
De Jubilarissen
Maar met behulp van het provinciaal bestuur konden ze zes
dames huldigen die respectievelijk 50 of 40 jaar lid van de
vereniging zijn.
Het was een gezellige happening en de jubilarissen waren blij
verrast met het Vrouwen van Nu speldje.
Vereeuwigd
Op de foto v.l.n.r.: Janny Raaphorst 50 jaar, Tiny Warmerdam
40 jaar, Tonny v.d. Meer 50 jaar, Gerry Verheij 40 jaar, Jopie v.
d.Voet 50 jaar en Ria Schouten 40 jaar.
Namens het bestuur, T. v.d. Meer.

Gefeliciteerd dames!!!

Jubilarissen V.v.N, afdeling Hoeksche Waard Oost

Van harte gefeliciteerd!!

Tijdens de jaarvergadering op 11 februari j.l., was een van de
agendapunten: de jubilarissen! Binnen onze afdeling worden
de dames die in dat jaar 50 jaar lid zijn van de vereniging, gehuldigd. In 2020 waren er dat maar liefst vijf! Drie dames:
J. Kruijthoff, H. Muller en M. v.d Burgh waren aanwezig om
een mooi boeket bloemen en een sculptuur aan te nemen, ter
ere van dit heugelijke feit. De twee jubilerende dames die helaas niet aanwezig konden zijn: mevr. R. de Koning en mevr.
A. Rodenburg, hebben natuurlijk de bijzondere sculpturen naderhand ontvangen, via de bestuursleden.
Meestal worden de jubilarissen verrast met een fotopresentatie waarop zijzelf veelvuldig te zien zijn. Dit jaar werd er gekozen voor een kleine quiz, om de jubilerende dames
“het geheugen op te laten frissen!”
De vragen gingen over afdelingsactiviteiten, die in het jaar
waarin zij lid werden, 1970 dus, besproken en gedaan werden.
De antwoorden konden niet altijd meteen gegeven worden…
… WEL door de wat oudere dames in de zaal!
Een reden te meer, om tijdens ons jubileumjaar in 2021, wanneer onze afdeling maar liefst 60 jaar bestaat, een quizavond
over de geschiedenis van onze eigen afdeling te organiseren!Conny van den Eijnden
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van het pb
Notulen
Vanaf 1 april staan de notulen van het maandelijks overleg
van het provinciaal bestuur (PB) op de website achter het
kopje voor leden:
https://vrouwenvannu.nl/zuid-holland
Dus vanaf 1 april voor alle leden beschikbaar.
Zo kunt u lezen wat er speelt in onze provincie en welke besluiten door het PB genomen worden.
Agenda Zuid Holland
19 november 2020: PB organiseert de jaarvergadering
De op die datum geplande informatiedag voor
afdelingsbesturen en leden is verplaatst naar:
18 november 2021:
bekijkdetoekomstNU

van de redactie
Colofon
Dit katern van Zuid Holland is onderdeel van het landelijke
magazine Vrouwen van Nu.
Inleverdata kopij:
14 augustus 2020 voor magazine 3-2020
30 oktober 2020 voor magazine 4-2020
De verschijningsdata zijn respectievelijk:
25 september en 11 december
Tekst in Verdana 10, foto’s apart(!) als JPG-bestand,
vermelding van een telefoonnummer is aan te bevelen.
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com
Yvonne Verhorst

Recept Friese Kruidkoek (vorm inhoud 1.5 liter)
Ingrediënten:
250 gr.
Volkorenmeel
125- 250gr. Donkerbruine basterd suiker
(eventueel vervangen door stroop of honing)
2,5 theelepel Koek/ speculaas kruiden
1 theelepel bakpoeder
1 ei
0,25 liter karnemelk
Vulling: rozijnen /krenten/ noten naar keuze
Werkwijze:
Doe alle droge ingrediënten in een kom,voeg het ei en de
karnemelk langzaam toe, roer tot een glad beslag.
Beslag in een ingevet- en met bloem bestrooid bakblik gieten.
Bakken bij 125-150 graden, gedurende 1 á 1,5 uur.

Afscheidsrecept Klaasje: Fryske Krûdkoeke

