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Zuid-holland ∞§¶
bericht van het provinciaal
bestuur
het woord zaken zijn die we met elkaar kunnen klaren. Dan is
het niet de bedoeling dat we ons afzonderen als een groep
die het zelf wel kan maar een afdeling die openstaat voor samenwerking. Dat trekt leden en brengt maatschappelijke
saamhorigheid.
Als er iets belangrijk is in onze huidige maatschappij dan is
het saamhorigheid en dat is wat Vrouwen van Nu kan bieden,
maar dan wel samen. En het provinciaal- en landelijk bestuur
kunnen tools aandragen die hiervoor nodig zijn. Zij zetten ons
op de kaart en maken dat wij trots zijn op een lidmaatschap
van Vrouwen van Nu.
Hierbij is het meer dan ooit de taak van het provinciaal en
landelijk bestuur om ons zichtbaar te maken. En hier mogen
beiden op aangesproken worden.
Saamhorigheid creëer je samen
Ik hoop voor de toekomst dat, wanneer ik de vraag stel wat
Naast voorzitter van het Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu kunnen wij als provinciaal bestuur nog meer doen, het een inprovincie Zuid Holland is Jans Ooms ook contactvrouw van de houdelijk gesprek wordt en daar kunnen we met elkaar aan
werken.
regio waar zij woont:
Jans Ooms, voorzitter van het provinciaal bestuur.
Een paar maanden geleden organiseerde ik bij mij thuis een
bijeenkomst voor de voorzitters van de afdelingen in onze
regio. Samen spraken we over het wel en wee van het besturen binnen de afdeling. Het was een goeie bijeenkomst waarin ieder zijn bevindingen kwijt kon, aan het eind van de bijeenkomst zette ik even mijn andere pet op nl. die van voorzitter van de provincie, en vroeg de aanwezigen of zij nog adviezen of opmerkingen hadden richting het provinciaal bestuur. Eén van de aanwezigen zei na een korte stilte
“wat doen jullie eigenlijk”.
Op 4 april jl, tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering,
Daar schrok ik van. We doen zo ons best en werken hard
kreeg ik een schitterend bouquet bloemen. De reden was, dat
maar daar ging het hier niet om. Er werd in feite gezegd, ik
ik 25 jaar notulist was bij de vergaderingen van het provincimerk er niets van. Deze opmerking heeft mij aan het denken aal bestuur. Waar blijft de tijd? Nog steeds vind ik het leuk om
gezet, hoe kan het dat er veel werk wordt verricht en dat
dit werk te doen. Want werk is het. Het is een kwestie van filtoch deze opmerking in het hele land klinkt. Opmerkingen als, teren. Wat is belangrijk en wat doet niet ter zake? Gelukkig
het landelijk en de provincie kosten alleen maar geld dat kun- heb ik nog steeds kunnen schrijven in goed gezelschap. Benen we beter aan de afdelingen besteden. We kunnen het zelf sturen kwamen en gingen. De eerste jaren zat ik met tien
wel. Dat, we kunnen het zelf wel is zeker waar. Er zijn genoeg vrouwen aan tafel, wat een luxe! Maar ik heb ook wel eens
dames die hun afdelingen prima leiden en heel goed weten
met twee vrouwen vergaderd. En ook toen werden er besluihoe dit moet. Er is ook geen alwetend landelijk en provinciaal ten genomen. Nog steeds word ik gewaardeerd en dat is
bestuur. Eerder is het zo dat vernieuwing, met je tijd meemede de reden om het nog een tijdje vol te houden.
gaan, opkomen voor vrouwenrechten in de breedste zin van Rosemarie van Baardwijk.

bedankt!
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van de reiscommissie
reünie & 2020 Vacature
Graag nodigen wij alle belangstellenden (ook van buiten de
provincie Zuid-Holland) uit voor onze jaarlijkse reünie van de
reizen 2019 en de presentatie van de nieuwe reizen in 2020.

De reiscommissie van Zuid-Holland die momenteel uit
2 personen bestaat, is wegens een vacature op zoek naar een
Vrouw van Nu die de commissie komt versterken, voor deze
boeiende vrijwilligersjob..

Reünie 2019 en presentatie reizen 2020
Datum: zaterdag 9 november 2019 van 13.00 – 16.00 uur
Locatie: ’t Centrum in Rhoon, Bernhardstraat 3, 3161AC Rhoon
Opgeven bij: Rini van der Wel: cjvdwel@icloud.com of
0610107918
Bij opgave ontvangt u een routebeschrijving

Wij vragen van u dat u:
> belangstelling voor reizen hebt
> over goede sociale vaardigheden beschikt.
> het leuk vindt tijdens de vakantie bij te dragen aan het welbevinden van de deelnemers
> redelijk goed Engels spreekt
Vooraankondiging reizen 2020
> goed in staat bent teksten op te stellen.
Met genoegen kunnen wij u nu al vertellen dat wij weer 3
> vaardig bent in het omgaan met de computer.
schitterende, maar totaal verschillende reizen in 2020 kunnen > bereid bent één reis per jaar in samenspraak met een touraanbieden.
operator te organiseren en samen met een tweede reisAndalusië, Vlieg/busrondreis
commissielid te begeleiden.
Datum: 22 april t/m 1 mei 2020
We bezoeken niet alleen de culturele parels van Andalusië,
Wij bieden u:
maar gaan ook de sfeer ”proeven” van het Spaanse leven en
> een zeer afwisselende, boeiende vrijwilligers job
genieten van de natuur door wandelingetjes, boot- en fiets- > een -wellicht- onbekende wereld die voor u open gaat
tochtjes te maken
> (mede)begeleiding van reizen
Fietsreis Sallandse Heuvelrug
> een gezellig team dat elkaar ondersteunt
datum: 29 juni t/m 2 juli 2020
> boeiende en afwisselende nevenactiviteiten
Sallandse heuvelrug vanuit een groepshotel op een zeer bijzondere locatie en in een schitterend gebied.
Als u interesse hebt laat het ons weten en stuur een mail naar
Noorwegen vlieg/busreis
de secretaris van de reiscommissie Zuid-Holland, bij wie u ook
Datum: 15 t/m 22 augustus 2020
telefonisch nog informatie kunt inwinnen:
Een reis met (spectaculaire) excursies vanuit één hotel in het rietvanderwerff16@gmail.com of 0640019872
gezellige Fagernes, het toeristische hart van de folkloristische
streek Valdres.
Uitgebreide informatie geven wij graag op 9 november.

uitclub

AFDELING POORTUGAAL / RHOON e.o. "ONZE UITCLUB"
Veel dames bij V.v.N.zijn alleenstaand, de uitclub biedt de mogelijkheid samen uit te gaan. We komen 1x per jaar bij elkaar
en kiezen dan uit een scala van uitjes: toneel, cabaret, opera
etc. Op 25 april waren we bv. met negen dames bij het indrukwekkende programma "JA" van Nasrdin Dchar in de
Stoep te Spijkenisse. Een onvergetelijke avond met humor en
diepgang. Zonder enige moeite speelt hij: zijn Brabants sprekende vriend, zijn vader, zichzelf of zijn vriendin Amy. Met
zang en dans probeert hij uit te leggen hoe ingewikkeld een
huwelijk tussen twee culturen is, als finale vraagt hij het publiek of hij daarin geslaagd is en we antwoordden massaal
met JA!.
Jellie Nagtegaal/Riet Remis
Uitclub Poortugaal/ Rhoon bij optreden "Nasrdin Dchar"

3-2019 - 3

agrarische commissie
agrarische dag 2019

Yvonne bedankt voor de super geslaagde dag!

drijvende slabakken bij Jan Varenkamp

“dromen-durven-denken-doen”

Een voorbeeld:
In een voormalige kas is nu een caravanstalling ontstaan met
daaraan toegevoegd een caravan-reparatie mogelijkheid. Op
het dak liggen nu bovendien zonnepanelen zodat het tuinbouwbedrijf van de buurman “Vers van Voorne” volledig elektrisch kan plaatsvinden.
Door het wegvallen van de gasverwarming van de kas moet
nu wel de benodigde CO2 door de naburige industrie aangeleverd. Deze en nog veel meer informatie kregen de deelnemers van Vrouwen van Nu, LTO- Noord en Vrouw en Bedrijf
in het gastvrije kassencomplex “Vers van Voorne”. In dit bedrijf worden door Jan Varenkamp o.a. meerdere slasoorten
gekweekt in op water drijvende bakken. Coöperatie bestuurslid Anneke Lugtenburg, die met haar man een akkerbouwbedrijf runt, gaf met charme en enthousiasme een presentatie over ” De Proefschuur”. Het geschetste ontstaan, het
heden en de toekomstvisie van de coöperatie weerspiegelt
het jaarthema van de Vrouwen van Nu: “dromen-durven-denken-doen”.
De uitstekende lunch, drie soorten soep en heerlijke broodjes
zijn zeker ook een vermelding waard! Het welgemeende applaus, bij sluiting van de dag was voor iedereen bedoeld die
deze dag tot een groot succes heeft gemaakt. Meer weten?

Deze slogan, lijkt op het jaarthema van Vrouwen van Nu 2019
maar is van de initiatiefnemers van "De Proefschuur”, waar
onze jaarlijkse ontmoetingsdag 2019 in Tinte over ging.
De Proefschuur is een Coöperatie van 50 boeren en tuinders
op het eiland Voorne-Putten.
Zij hebben de handen ineengeslagen om een deel van hun
producten te leveren aan supermarkten en cateraars in de
buurt. De Coöperatie bestaat sinds 28-10-2017.
Doel van de coöperatie
Eerlijke producten dichtbij verkopen, rekening houden met
wat nu speelt in de maatschappij. Aandacht voor het milieu in
al haar facetten: duurzaam produceren, water-management,
zonne-energie, circulaire landbouw etc. zijn belangrijke drijfveren.
Voorne-Putten heeft van oudsher een agrarische functie. Op
zand, veen, zeeklei en in de glastuinbouw worden de meest
uiteenlopende producten geteeld. Van traditionele aardappelen en uien, tot hedendaagse producten zoals paksoi, paprika’s, aubergines en pompoenen. Door de coöperatie kunnen www.deproefschuur.nl
steeds nieuwe projecten ontstaan omdat men elkaar telkens Ik verheug me op De Agrarische Ontmoetingsdag van 2020.
Klaasje Suurd
weer versterkt en ondersteunt.
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Van de afdeling Lekkerkerk
Reactie uit Groningen op de Lekkerkerkse
handtekeningenactie
Beste Riet,
Heel hartelijk dank voor je inzet namens heel Groningen durf
ik wel te zeggen.
Zoals ik je reeds aan de telefoon heb verteld zal ik dit ook in
onze Provinciale vergadering aan de orde stellen.
Ik wil mij inzetten om dit zo wie zo in Groningen uit te rollen.
Jij hebt me even weer goed wakker geschud.
Wij vrouwen moeten onze stem laten horen in die mannen
wereld die onze landelijke politiek aanvoeren.
Handtekeningen actie gestart door Vrouwen van Nu afde- Ze moeten worden wakker geschud , wat er in al die gezinling Lekkerkerk om de Groningse Vrouwen van Nu en alle ge- nen die het aangaat teweeg brengt. Al die onrust en de stress
dupeerde vrouwen in de provincie Groningen te steunen.
de onzekerheid ect.
Deze actie kwam tot stand nadat ik, Riet Stob – Vogel op 12
Heb een aantal weken geleden een artikel geschreven wat
maart 2019 de uitzending van Jinek en Pauw zag. Deze uitging over 100 jaar stemrecht voor vrouwen.
zending kwam lokaal vanuit Groningen en ging over de ellen- Wat die vrouwen van toen voorelkaar kregen moeten wij
de van de gaswinning.Een moedeloos gevoel overviel me:
toch ook zeker kunnen.
overal wordt voor gestaakt of geprotesteerd maar niemand
Nogmaals heel veel dank voor je initiatief.
staat op voor Groningen. Wat kun je als eenling????Toch is er Vriendelijke groeten.
op dat moment een idee geboren.Als lid van de grootste
Martha van der Weerd, P B Vrouwen van Nu Groningen
vrouwen vereniging van Nederland met 45.000 leden, wil ik
de leden van Vrouwen van Nu in Groningen laten weten dat
we met ze meeleven.
De eerste actie
Op 19 maart 2019 heb ik mijn idee op de afdelingsavond van
Lekkerkerk uiteengezet en hebben alle aanwezigen een
handtekening gezet op een A4tje met ons logo. Deze handtekeningen gingen met een begeleidende brief naar het Provinciaal Bestuur van Groningen. Hun Reactie was zeer positief.
Zowel op de regiovergadering als op de Jaarvergadering van
het Provinciaal Bestuur van Zuid – Holland (4 april 2019) zal
deze actie onder de aandacht gebracht worden.
Op deze manier hoop ik alle afdelingen van Nederland actief
te krijgen en uiteindelijk in Den Haag bij het Landelijk Bestuur
van Vrouwen van Nu uit te komen.
Doet U ook mee!!!!
De getekende A4tjes of vragen kunt u sturen naar:
M.C. Stob – Vogel
Zwarte Sternpad 6
2941 PG Lekkerkerk Tel.06-204 206 26
Email: dostrivo@kpnmail.nl

Colofon
Dit katern van Zuid-Holland is onderdeel van het landelijke
magazine Vrouwen van Nu. Het volgende blad (4-2019) verschijnt vanaf 25-11-2019.
Einddatum kopij aanleveren: maandag 11 november 2019
Tekst in Word, Verdana 10; foto's als jpg-bestand
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com

