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afdelingen in coronatijd

De sfeervolle kerkzaal was zo ingericht dat alle aanwezige
dames op veilige afstand wel en wee konden delen terwijl
een pianist gezellige achtergrondmuziek ten gehore
bracht. Elke maand verscheen een aangepaste nieuwsbrief
met meerdere creatieve, vaak zelfontworpen puzzels waar
veel leden hun hersens op kraakten.
Ook hebben wij n.a.v. een idee van een van onze leden ieder-
een gevraagd om haiku’s en foto’s – geïnspireerd op Corona -
te maken. Dit werd een dusdanig succes, dat wij besloten om
van de resultaten voor alle leden een boekje met de titel       
 “Herinneringen aan de Coronatijd 2020 in woord en
beeld” samen te stellen. Dit boekje is te bekijken op onze
website: www.vrouwenvannu.nl/koudekerk-ad-rijnhazers-
woude. Daar klik je op openbaar fotoalbum en onder de af-
beelding van een camera klik je op coronaboekje 2020. Wij
wensen alle afdelingen succes en creativiteit in 2021.         
Suzan Kuijper

Afdeling Koudekerk a/d Rijn – Hazerswoude is in de afge-
lopen maanden ondanks Corona beperkingen actief en crea-
tief geweest. In juni ontmoeten vijfendertig leden elkaar in
het Hofstedepark in Koudekerk aan den Rijn. Alle dames
brachten een eigen drankje en stoeltje mee. Het zonnetje
brak door de wolken en wij werden door een van onze leden
verrast met zelfgebakken lekkers. Iedereen genoot zichtbaar
en met inachtneming van de anderhalve meter kon er prima
bijgepraat worden na al die intelligente ”lockdown” weken.
Wij boften geweldig met het weer want toen de laatste
dames het terrein verlieten vielen de eerste spetters van een
flinke regenbui. In september hebben wij een koffie-theemid-
dag georganiseerd in de plaatselijke  ontmoetingskerk. Veer-
tig dames, waaronder onze twee kersverse nieuwe leden
kwamen hier naar toe.
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Afdeling Bleiswijk heeft bedacht om in de zomervakantie de
dames te trakteren op een kopje koffie met gebak. Wat was
het gezellig om als Vrouwen van Nu elkaar na 6 maanden
weer te ontmoeten onder het genot van een kop koffie met
een grote punt appeltaart of kwarktaart.
Dit heeft plaats gevonden in restaurant Meerenbos aan de
Rotte waar het heerlijk was buiten op het terras. Daar is een
mooi uitzicht over het water en op deze dag met mooie wol-
kenpartijen erboven. Op de uitnodiging hebben de leden po-
sitief gereageerd en met nauwkeurige in achtneming van alle
regels hebben wij twee groepen dames kunnen ontvangen.
Het was een succes en om de sfeer te beschrijven gebruik ik
de woorden, feestelijk, vrolijk, genieten. Alle nieuwtjes
werden uitgewisseld en er werd veel gelachen om alle verha-
len en opmerkingen. Onze vereniging heeft ook leden die een
kwetsbare gezondheid hebben en konden daardoor niet
komen. Ook aan hen hebben wij gedacht, deze dames zijn blij
gemaakt met een Primera bon, altijd leuk om deze te gaan
besteden of een cadeautje uit te zoeken. Het bestuur zoekt
en blijft zoeken naar mogelijkheden om het contact met de
leden te houden.Tegen de Pasen hebben enkele dames van
het bestuur een vrolijke paasgroet door de brievenbussen
laten glijden. Daarna kregen de leden grappige kaart met
kikkers en chocolaatjes erbij als een opkikkertje. Dat viel
bij iedereen in de smaak. Maar de koffieochtenden en de
Primera bon waren een klap op de vuurpijl. We kregen als
bestuur mooie en bemoedigende reacties en dat geeft ons
energie om verder te gaan. Dicky Rietveld, afd. Bleiswijk.   

Afdeling Moordrecht heeft in coronatijd het een en ander
georganiseerd. Zo hebben we in mei alle leden een kaartje
gestuurd. In juni hebben zij de leden uitgenodigd om zich op
te geven voor een koffieochtend. Dit werd bij de bestuursle-
den thuis gehouden en zover het weer het toeliet was de tuin
een mooie plek om met een beperkt aantal mensen samen te
kunnen koffiedrinken. Er werd gretig gebruik van gemaakt en
de ochtenden werden zeer gewaardeerd. In september had-
den zij de gelegenheid gekregen om met 30 mensen in de
zaal een avond te organiseren met Arie Vuijk, (conferencier).
Omdat zij rond de 70 leden hebben vonden we 30 mensen
toch wel weinig. De oplossing was om nog een avond te or-
ganiseren met Arie Vuijk.
De leden die geen van beide avonden konden of wilden
komen hebben we nog een kaartje met iets lekkers thuis-
gebracht.

Afdeling Dordrecht had een mooi jubileum willen organise-
ren, op 18 oktober 2020 bestond de afdeling namelijk 75 jaar. 
We wilde als afdeling natuurlijk groots uitpakken, maar ja,
door de corona hebben we dit feest een jaar uitgesteld. Dus
vieren we volgend jaar in oktober 2021 ons 76 jarig bestaan.
Om dit niet onopgemerkt aan onze leden voorbij te laten
gaan hebben we een tasje laten maken met cadeautjes erin.
O.a. een mooi wekkertje met pennenhouder en inscriptie. En
nog andere leuke hebbedingentjes. Ook is er een
jubileumboekje gemaakt met nieuwe en oude foto’s en her-
inneringen. Dit heeft het bestuur samen met een aantal
dames bij de 143 leden gebracht.
Het werd door de verraste leden dankbaar in ontvangst ge-
nomen. We kregen als bestuur vele leuke reacties en het
werd zeer gewaardeerd. Laten we hopen dat alle Vrouwen
van Nu volgend jaar weer bij elkaar kunnen komen.             
Agatha in ’t Veld (voorzitter Eiland van Dordrecht).

      Afd Dordrecht
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Afdeling Hoeksche Waard Oost.
Nadat we de laatste persconferentie van Mark Rutte ge-
hoord hadden, nadat we in september onze leden een gratis
lunch aangeboden hadden, nadat we onze afdelingsbijeen-
komst voor oktober moesten annuleren...werd het tijd om
onze leden "een persoonlijk Vrouwen van Nu " cadeau te
geven. We hebben gekozen voor een bolchrysant.
De contactdames en de bestuursleden brachten deze bloe-
menpracht bij de dames thuis.
Een persoonlijk woordje, een glimlach en een dankwoord...
meer hoeven we als vereniging niet ... om te weten dat onze
club ook deze laatste genomen coronamaatregelen zullen
volgen, waarbij we hopen, dat door de inzet van allen, we in
2021 ons 60 jarig jubileum kunnen gaan vieren.

                                    Afd Hoeksche Waard Oost Mevr T. Hiele

Afdeling Heenvliet Geervliet bestond op 11 oktober 2020
ZEVENTIG jaar! Omdat we dit feest nu niet kunnen vieren,
stellen we dit uit.
De leden werden verrast met een tasje van Vrouwen van Nu
gemaakt van gerecyclede petflessen. Heel leuk met logo en
de tekst: samen is het zoveel leuker.
Ik ben trots op onze afdeling en hoop snel weer alle leden te
ontmoeten want ja samen is het echt zoveel leuker.
Namens het bestuur van Vrouwen van Nu Heenvliet Geer-
vliet. Marianne Meekers, Voorzitter.

Afd. Heenvliet-Geervliet Jubileum

 Afd. Moerkapelle 75 jaar Jubileum

Afdeling Moerkapelle
Wist u dat……..
Wist u dat: De eerste afdelingsavond van Moerkapelle op 17
oktober 1945 was?
Wist u dat: Je 75 jaar geleden een kopje mee moest brengen
voor de koffie?
Wist u dat: Er door de jaren heen heel veel cursussen zijn ge-
geven zoals, naaien, koken, voordrachtskunst, yoga, (boeren)-
schilderwerk, kunstgeschiedenis, beleggen enz.?
Wist u dat: Er allerlei activiteiten zijn georganiseerd, zoals
musea, concerten, steden en kastelen bezoeken?
Wist u dat: In 2002 de Bond veranderde in Vrouwen van
Nu?
Wist u dat: Nu de koffie/thee alleen met de pin betaald kan
worden?
Wist u dat: De klankbordgroep achter de schermen nog
steeds actief is voor U?
Wist u dat: We hopen dat we in de toekomst ons 75- jarig
jubileum alsnog veilig kunnen vieren?
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Colofon
Dit katern van Zuid Holland is onderdeel van het landelijke
magazine Vrouwen van Nu.
Inleverdata kopij: 08-01-2021  voor magazine 1-2021
                                   02-04-2021  voor magazine 2-2021
                                   20-08-2021  voor magazine 3-2021
                                   05-11-2021    voor magazine 4-2021
De verschijningsdata magazine 1 is: 19 februari 2021.
Tekst in Verdana 10, foto’s apart(!) als JPG-bestand
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com

 

Rini van der Wel

Overlijden Rini van der Wel
Met intens verdriet laat ik u, namens de reiscommissie Zuid-
Holland, weten dat op vrijdag 18 september ons
commissielid Rini van der Wel is overleden.
Nog maar kort na haar laatste reis naar Griekenland gaf Rini,
eind december 2019, aan dat er bij haar een agressieve onge-
neeslijke vorm van borstkanker was ontdekt. We konden het
gewoon niet geloven.
Rini voelde zich helemaal niet ziek en samen hadden wij nog
zoveel leuke plannetjes voor de reiscommissie Zuid-Holland.
Vanaf 2016 heeft Rini zich vol ingezet voor de reiscommissie
Zuid-Holland. Vooral de fietsreizen waren haar “ding”.
Zij organiseerde deze reizen geheel zelf.
Zij bedacht de mooiste routes, vond de grappigste beziens-
waardigheden en gezelligste hotelletjes. Ze vestigde de aan-
dacht op unieke gebieden, zoals Oostvoorne met een bezoek
aan Futureland, op de Maasvlakte. Niemand had verwacht
dat dat zo leuk en boeiend was! We denken nog aan het ge-
zellige hotelletje in Oisterwijk en de prachtige omgeving van
de Friese Elfstedentocht. Een paar dagen voor haar overlijden
heeft Rini mij gevraagd u in kennis te stellen van haar overlij-
den. Ze gebruikte de volgende woorden:
“Doe hen vooral de hartelijke groeten en zeg hen dat ik met
veel plezier reizen voor de Vrouwen van Nu georganiseerd heb”.
Haar praktische aard, haar oprechtheid, haar doortastend-
heid, maar vooral haar wijsheid missen wij nu al.
Reiscommissie Z-H, Lydia Bronder en Riet van der Werff.

Afdeling Oudewater had een mooie avond met Marian van
Koesveld een medewerkster van Remedica. Die verzorgen
als voorlichtingsbureau sinds 1985 lezingen en voorlichtings-
bijeenkomsten die bijdragen aan vitaal gezond blijven en de
eigen regie houden. Zij vertelde over de nieuwe DONORWET
die op 1 juli 2020 is ingegaan.
Deze avond was gepland op 14 april 2020, maar is in verband
met de lock-down toen uitgesteld.
Zo hadden er voor deze avond 20 dames zich vooraf aange-
meld. Dit is een van de regels uit ons coronaprotocol. Bij het
starten van de avond wordt onze medewerking gevraagd, om
ons te houden aan het protocol. Schroom niet en houdt ook
elkaar scherp.
 

Afd Oudewater
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