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Bericht van het Provinciaal
Bestuur
Het is als nieuw provinciaal bestuur (PB) ons voornemen om
u ook te berichten via het provinciale katern in ons Vrouwen
van Nu Ledenblad.
Daar beginnen wij nu mee.
19 april jl. was in regio 1, bij Avifauna in Alphen aan de Rijn
onze jaarvergadering. Zoals reeds ingezet door het vorige be-
stuur zal de jaarvergadering  steeds in een andere regio plaats
vinden.
Bij aanvang van de jaarvergadering 2018 is Tonia Driessen
herdacht. Tonia is één week na de jaarvergadering van vorig
jaar overleden. Zij was o.a. secretaris van het PB.
De opkomst van onze leden was goed, maar kan beter. Er
waren afgevaardigden van 25 afdelingen. Daar zijn we na-
tuurlijk blij mee. Echter 16 afdelingen worden gemist waarvan
6 afdelingen niets hebben laten horen.  Dat is jammer,  hier
ligt een taak voor het PB om ook met deze afdelingen in con-
tact te treden zodat meer afdelingen op provinciaal niveau
aanwezig willen zijn.
De nieuwe bestuursleden, Truus van Neuren, Ans de Vries en
Jans Ooms vormen samen met Bep Sluis, de huidige penning-
meester, een nieuw bestuur, met Jans als voorzitter.
Wat willen wij als nieuw bestuur. Tijdens een bijeenkomst
van commissieleden en contactvrouwen op zoek naar be-
stuursleden, werd al gauw duidelijk dat onderlinge informatie
en communicatie verbeterd kunnen worden. Dit geldt voor
alle leden van onze provincie.  Elkaar ontmoeten en waarde-
ren zijn belangrijke aspecten. Dit geldt voor de hele maat-
schappij en dus ook zeker voor ons als Vrouwen van Nu. Te

Jans Ooms,eerste van links 

veel afdelingen verkeren in zwaar weer wat betreft het invul-
len van bestuursfuncties. Hier kunnen we met elkaar iets aan
doen, daarom is het belangrijk met open vizier met elkaar in
gesprek te gaan. Ontmoeten en delen zijn sleutelwoorden.
Hierin wil het PB een rol vervullen. We gaan de provincie in.
We willen aanschuiven bij regiovergaderingen en, stimuleren
de provinciale commissies hetzelfde te doen.
Wij hebben er zin in en gaan aan de slag.
Voor meer informatie wat betreft de jaarvergadering verwijs
ik u naar de notulen die naar alle afdelingen worden gestuurd.
Jans Ooms
 
 

Bericht van de redactie
Ook voor dit Katern is weer de meest uiteenlopende kopij
binnengekomen.
Het verheugt mij dat het PB van plan is om ook via het Le-
denblad /  Katern de leden op de hoogte te houden van hun
werkzaamheden. Fijn om samen voor Vrouwen van Nu bezig
te zijn. Zoals te lezen was in mijn vorige  “van de redactie”
deed Corry de Jong een “snuffelstage” bij de redactie. Het re-
sultaat is, zoals zij op de Jaarvergadering meldde, dat zij niet
zitting neemt in de redactie. Voor mij is dat jammer, want in
april 2017 trad Carla Angevare helaas af en sindsdien doe ik de

klus alleen. Voor de continuïteit is het wenselijk dat de ver-
antwoordelijkheid niet bij een persoon ligt. Mochten er
dames zijn, die bereid zijn zich daadwerkelijk in te zetten om
zich het redactiewerk en het verzorgen van de lay-out eigen
te maken, dan hoor ik dat graag.         Klaasje Suurd
              
 RE: vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com of 0618551815
Inleverdatum Kopij voor Katern / Ledenblad 4: 20 oktober
2018, verschijnt week 30
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Agenda commissie reizen
Zuid-Holland
 
Reünie
Zaterdag 17-11-2018 reünie reizen 2018 en presentatie reizen
2019, tevens 1e inschrijvingsmogelijkheid.
Locatie: ‘t Centrum, Bernhardstraat 3, 3161AC Rhoon
Tijd: 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Uitnodiging: deelnemers aan onze reizen in 2018 ontvangen
een uitnodiging
Welkom: Iedereen die belangstelling heeft voor onze komen-
de reizen is natuurlijk ook
van harte welkom. Geef je op bij Rini v.d. Wel: cjvdwel@i-
cloud.com of 0610107918
Routebeschrijving: ontvangt u bij de uitnodiging.

 
Vooraankondiging Reizen 2019
Half Mei : Relaxte 8 daagse “standplaatsreis” naar Cyprus, het
eiland van Aphrodite. Een ontspannen vakantie met verras-
sende cultuur, natuur en historie.
Eind juni : 6 daagse fietsrondreis in Friesland met een “Elfste-
dentocht tintje”. We fietsen gemiddeld 50 km per dag op een
e-bike. Van de deelnemers wordt een goede conditie ver-
wacht.
Half September:12 daagse vlieg/bus rondreis Noord Grieken-
land/Grieks Macedonië, met onder meer Thessaloníki en
Chalkidiki. Een vrij onbekend gebied met vele archeologisch
historische plaatsen, pittoreske vissersdorpen en unieke na-

Vacature melding
In 2019 ontstaat in de reiscommissie Zuid-Holland een 
vacature.
 
Welke enthousiaste reislustige vrouw komt  deze vaca-
ture vervullen? 
Wij vragen van u dat u:
uiteraard belangstelling voor reizen hebt
over goede sociale vaardigheden beschikt.
het leuk vindt tijdens de vakantie bij te dragen aan het welbe-
vinden van de deelnemers
redelijk Engels spreekt
redelijk in staat bent teksten op te stellen.
vaardig bent in het omgaan met de computer.
bereid bent één reis per jaar in samenspraak met een tour-
operator te organiseren en te begeleiden.
 

Wij bieden u:
een zeer afwisselende, boeiende vrijwilligers job
een -wellicht- onbekende wereld die voor u open gaat
vergoeding van onkosten
(mede) begeleiding van reizen
een gezellig team dat elkaar ondersteunt
boeiende-  en afwisselende nevenactiviteiten
 
Bent u die vrouw die denkt: “ja daarvoor wil ik me
inzetten?”
Laat het ons weten en stuur uiterlijk 15-10-2018 een mail naar
de secretaris van de reiscommissie Zuid-Holland, bij wie u ook
telefonisch nog informatie kunt inwinnen:
Riet van der Werff
@: rietvanderwerff16@gmail.com
Tel. 0640019872

Op naar de jaarvergadering Vrouwen van Nu gezellig! ben jij er volgend jaar ook bij?

Jaarvergadering in Avi Fauna
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Afscheid commissieleden PR
Op de provinciale jaarvergadering, 14 april jl. namen leden van
diverse commissies afscheid. De PR-commissie is daar een
van. Nadat Lia Philippo het stokje overnam van Anneke
Swaab bestond de commissie uit drie leden, t.w.: Corry de
Jong, Nicolien van Dooijeweert en Lia Philippo. De eerste is
inmiddels lid geworden van de samenvoeging: PR, Website en
Redactie _ commissie N!euws _. Nicolien heeft in het vorige
ledenblad verslag van haar laatste “optreden” als PR-lid ge-
daan. Zij is en blijft zeer actief binnen haar afdeling Hardinx-
veld- Giessendam.

Afscheid PR lid Nicolien van Dooijeweert (links op de foto)

Lia Philippo (rechts op de foto) bij haar afscheid als PR-lid 

"Commissie N!euws" geïnstalleerd door PB voorzitter Jans Ooms

op de foto ontbreekt Yvonne Verhorst

 
Vrouwen van Nu of Trimsalon?
Lia Philippo, wie is zij? Als moeder van haar eerste kind werd
zij rond 1975 lid van Vrouwen van Nu, na korte tijd had ze het
idee dat het gebodene voor haar te vroeg kwam. Ze kreeg
nog twee kinderen en haar hart lag ook bij dieren. Ze opende
aan huis een honden trimsalon. Ze werd actief bij het organi-
seren van Hondenshows en alles wat daar mee samenhangt.
Die kwaliteiten bleven niet onopgemerkt bij de V.v.N.-afde-
ling in haar woonplaats. Uiteindelijk werd zij ( na + twintig
jaar) weer lid toen ze stopte met haar Trimsalon. Bij de afde-
ling Hazerswoude – Koudekerke was zij achtereenvolgens
drie jaar secretaris en drie jaar voorzitter. Daarna volgde de
stap naar de provinciale commissie PR, wat ze zes jaar heeft
gedaan. Gedrieën verdeelden ze de taken: Nicolien zocht op
waar vrouw-gerelateerde evenementen waren en legde de
contacten om een Vrouwen van Nu stand te regelen. Lia
zorgde voor de nodige   “bemanning” op de dag zelf en Corry
schreef een stukje wat door Hans Pielkenrood (destijds Re-
dactie- commissie) verder geleid werd voor in het Ledenblad. Aangezien Lia ook de web-site van haar afdeling verzorgt,

bekwaamde zij zich enige jaren geleden in de nieuwe huisstijl.
Momenteel maakt zij elk jaar  het jaarboekje van haar afde-
ling, geheel in de huisstijl die het Landelijk Bestuur heeft inge-
voerd.
 
Ronald mac Donaldhuis
Hoe maatschappelijk betrokken Lia is blijkt ook uit haar Vrij-
willigerswerk bij het Ronald mac Donaldhuis in Leiden. Het
geeft haar enorm veel voldoening om ouders van zeer zieke

kinderen een “thuisgevoel” te kunnen bieden gedurende hun
verblijf in het Ronald mac Donaldhuis. Terwijl hun kind opge-
nomen is en vaak zware behandelingen moet ondergaan
kunnen ouders dankzij Lia en haar collega’s even tot zichzelf
komen, veel bij hun kind zijn en hoeven zij niet elke keer ver
op en neer te reizen tussen huis en ziekenhuis. Lia hoopt dit
“werk” nog vele jaren te kunnen doen.  
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Afdeling Hoeksche Waard West
viert 70 jarig jubileum.

 
Na ontvangst van de leden op 25 april jl. opende de voorzitter
Jopie Boer het jubileumfeest met een mooie speech. Daarna
werd er door twee dames accordeon gespeeld. De aanwezige
leden hebben met veel enthousiasme meegezongen.
 
Vervolgens was het woord aan drie leden die meer dan 50
jaar lid zijn. Zij haalden voor ons bijzondere anekdotes op.

(op de foto ontbreken de dames Corry van Vugt en Leny Vrijlandt)

 

zingen bij de accordeonmuziek

COLOFON
foto's: tenzij anders vermeld Corry de Jong
redactieadres: vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com
einddatum kopij blad 4: 20 oktober 2018

 
Inmiddels stond er een heerlijk Chinees buffet klaar.
 
Daarna trad “De vrolijke noot” op met het thema: Het leven
van de vrouw van de wieg tot in hetbejaardentehuis. Een
heel geslaagd programma.
Tot slot werden 13 leden die 50 jaar of meer lid zijn gehuldigd
en kregen een bos bloemen overhandigd.
Dicky Barendregt (tekst + foto's)

Nieuwsgierig hoe dit katern  gemaakt wordt ?
Download de Handleiding:  editoo handleiding

Hernieuwde PR-boxen
touw, mesje en badges. Fleecetruien zijn aan te vragen op
kantoor in Berkel. Ook extra flyers en ballonnen kunnen daar
worden aangevraagd.
De boxen bevinden zich bij de contactvrouwen (adressen in
de informatiegids) en op kantoor. 
Corry de Jong

Omdat veel van de PR-boxen of versleten c.q. ouderwets
waren, of anderzijds aan vervanging toe waren, hebben Truus
van Neuren en Corry de Jong afgelopen mei de PR-boxen
nieuw leven ingeblazen. De nieuwe boxen zijn van hard plas-
tic en hebben de volgende inhoud: een spandoek, een tafel-
zeil, plastic afdekfolie, vier gekleurde sjaals, ballonnen en een
pompje, flyers, gelamineerde A4tjes met foto's, plakband,

4 - ZUID-HOLLAND


