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Zeeland
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agenda
21 mei 2019: Workshop haken in
Wemeldinge.
31 mei 2019: Jaarlijkse boerenfietsroute
op Noord-Beveland.
De route is uitgezet langs verschillende
boerderijen, met als doel de bedrijven te
leren kennen en te genieten van de landelijke natuur op Noord-Beveland.
22 augustus 2019: Puzzelrit door ZuidBeveland.
3 tot 30 september 2019: Expositie
exclusieve handwerken van Emelie
Smeets-van Lokhorst.
Locatie: ’s Landshuis, Steenstraat 37,
Hulst.

Natuur op Zuid-Beveland
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feest bij
afd. axel

Ontmoeten en verbinden.
Op donderdag 22 augustus organiseert
afdeling Borsele samen met MaCu een
puzzel/verkenningstocht door Zuid Beveland.
Deelname is mogelijk voor alle Vrouwen
van Nu uit Zeeland. We beginnen met
koffie/thee en een plaatselijke lekkernij
en er wordt iets verteld over de zwarte
bessenteelt. De deelnemers ontvangen
een routebeschrijving, starten gefaseerd,
met eigen auto’s en worden met behulp
van de route door de mooie plekken van
de regio gevoerd. De route wordt onderbroken voor een informatief bezoek en
gezamenlijke lunch.
De dag wordt afgesloten met een glaasje, een rondleiding en de uitslag van de
puzzeltocht.
Voor deelname aan deze mooie en gezellige dag zal MaCu in juni de uitnodigingen en aanmeldformulieren versturen.
vlnr: Jenny Maas, de jubilaris Eva Dekker en Tanny
Tekst Trinet Olivier
Quaak.

65 jaar lid.
Dinsdag 26 februari 2019 was het eindelijk zo ver.
Op bezoek bij de 91-jarige Eva Dekker
die al 65 jaar lid is van onze afdeling
Gewapend met een Vrouwen van Nu
speld, een boeket bloemen en een lekker
taartje gingen Tanny Quaak, Jenny Maas
en Dorien Neesman (voorzitter) naar
binnen.
Een totaal niets vermoedende Eva ontving ons en was blij verrast met de attentie.
Tijdens de koffie met taart hebben we
vele herinneringen opgehaald.
Zoals het feit dat Eva 2 maal 6 jaar in het
bestuur heeft gezeten als secretaris en
als vice-voorzitter. Ook was ze heel actief in veel interessegroepen met name
handwerken, fietsen, knutselen en
bloemschikken.
Bij het afscheid werden we uitbundig
bedankt en wij gingen met een goed gevoel na een gezellige middag huiswaarts.
Dorien Neesman, afd. Axel.
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een secretaris met slagkracht
De afdeling Noord-Beveland prijst zich
gelukkig met een nieuwe secretaris, die
niet voor een kleintje vervaard is. Heleen
Prins, een op en top sportvrouw, gaat
zich inzetten voor de Vrouwen van Nu.
Liefde voor tennis van jongs af aan
Heleens talent wordt duidelijk als zij op
16-jarige leeftijd het Zeeuwse Jeugdkampioenschap Tennis in Terneuzen
wint. Zij tennist dan al heel wat jaartjes,
want haar eerste balletje slaat zij op 9
jarige leeftijd op de gravel tennisbaan bij
Valkier in Geersdijk (Noord-Beveland).
Gesteund door moeder Prins, die zelf tot
haar 85ste tennist, oefenen de drie zusjes onder leiding van een bekwame tennisleraar. Als oudste dochter heeft Heleen dan een streepje voor op haar jongere zusjes. Maar vandaag de dag zijn de
rollen soms omgedraaid en geeft haar
jongere zusje Annelies behoorlijk partij.
Kampioenschappen volgen elkaar op
Als Heleen in Utrecht gaat studeren,
blijft tennis een onderdeel van haar
leven. Minstens twee- tot driemaal per
week wordt getraind. In 1969 wordt ze
dan ook Nederlands Studentenkampioen. Haar huwelijk, een verhuizing naar
de randstad, een eigen huisartsenpraktijk samen met echtgenoot Eelco en de
komst van kinderen beletten Heleen niet
zich volop in te zetten voor de tennissport. Vanaf haar 35ste neemt zij deel
aan de veteranencompetitie. Het zal
niemand verbazen dat zij ook daar Nederlands Kampioen wordt, met als gevolg veel internationale wedstrijden. Zij
kijkt terug op mooie overwinningen bij
kampioenschappen in Perth (Australië)
en Umag (Kroatië), een finale plaats als
landenteam in Umag en een individuele
3e prijs in Turkije. In 2012 stond zij in de
top 10 van de ITF-Singlesranking, een
prestatie om trots op te zijn want ook
prof-tennisters bevinden zich in dit
circuit.

Heleen in actie.
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Besturen en topsport, een goede
combinatie
Wie topsport beoefent, weet wat doorzetten en volhouden is. Voor bestuurders zijn dit ook noodzakelijke eigenschappen. Topsporters leren om te gaan
met teleurstellingen (zoals terugval door
een blessure), ook al zo’n nuttige eigenschap voor bestuurders. Bovendien
weten topsporters dat je een doel voor
ogen moet hebben en dat je daarvoor
moet gaan. Iedere bestuurder zal dit
herkennen. Kortom, de afdeling NoordBeveland prijst zich gelukkig met deze
topsporter in haar midden. De familie
Prins haalde onlangs al de voorpagina
omdat Heleens moeder meer dan 75 jaar
lid is van de Vrouwen van Nu. Het is
mooi dat deze betrokkenheid met de
Vrouwen van Nu door haar dochter Heleen wordt voortgezet.
Saskia Campert, redactielid

voorbeeld gehaakte armband

Kralen armband haken.
Dinsdag 21 mei om 14.00 uur gaan we in
Wemeldinge een armband van kralen
haken.
Iedereen die wel eens gehaakt heeft kan
meedoen.
Kosten incl. alle materialen: € 15,-U krijgt hiervoor: haakgaren, kralennaald, haaknaald, kralen, sluiting en een
werkbeschrijving.
Plaats: Dorpshuis de Wemel,
Dorpsplein 1, 4424 AC, Wemeldinge.
Aanmelden voor 10 mei a.s. bij Emelie
Smeets, email: evanlokhorst@gmail.com.
Uw aanmelding is pas definitief na
betaling op:
rekeningnr: NL12ABNA0449777510
We zien jullie graag op 21 mei a.s.
Jannie Hamelink en Emelie Smeets.
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60 jaar lid

soms komen vrouwen omdat we een
vrouwenorganisatie zijn die ze graag
willen kennen, soms zijn ze pas gestopt
met werken en hebben ze zich nooit georiënteerd bij vrouwen organisaties. In
alle gevallen zijn de vrouwen van harte
welkom.

voorjaar in Zeeland

kom erbij..
tip 2
Moeite nieuwe bestuursleden te
vinden?
Onze provinciale voorzitter Dieuwke
De afdeling Middelburg heeft als alle afLouwrink ging onlangs op bezoek bij
delingen nagedacht over de vraag hoe
Mevrouw Meesen, Zij is al 60 jaar lid van nieuwe bestuursleden te vinden. In fede Vrouwen van Nu in Rilland. Een jubi- bruari 2019 waren drie bestuursleden afleum waarvoor een mooie bos bloemen tredend. Reeds vooraf, in april 2018, hadzeker op zijn plaats is.
den we dit voorzien. In een bijeenkomst
Na een ongelukje in huis woont Mehebben we gevraagd of er kandidaten
vrouw Meesen tijdelijk in een verzorwaren. Niemand gaf een reactie. Toen
gingshuis, maar ze hoopt snel weer
heeft het bestuur de ledenlijst gepakt en
terug naar huis te kunnen.
gekeken wie wij dachten dat een aanwinst zou zijn voor het bestuur. Alle geCathrien Koster, voormalig provinci- noemde leden zijn gebeld met de opaal voorzitter, geeft u graag een paar merking dat ze genoemd zijn. Daaraan
tips van de afdeling Middelburg:
hielden we vier leden over.
Dieuwke en Mevrouw Meesen.

tip 1

Deze vier mochten vanaf mei 2018 meedraaien in het bestuur. Twee hebben dat
Nieuwe leden werven?
punctueel gedaan (gezellig en actief) en
De afdeling Middelburg plaatst voor elke hebben ook meegedaan met de gezellibijeenkomst een inhoudelijke aankondi- ge dingen die bestuursleden samen
ging in de Provinciale Zeeuwse Courant doen. Een derde lid werd in januari be(in rubriek “in de regio”) en in het recla- naderd (zij zei gelukkig ook ja). Zo doenmeweekblad. Bij de PZC lukt het vaak
de hebben we vanaf februari 2019 weer
om het geplaatst te krijgen; in het recla- een vijf koppig bestuur. We hebben het
me weekblad minder. We zijn verrast
proces afgesloten met een gezamenlijke
dat daar nieuwe leden uit komen.
lunch in een Middelburgs hotel. Zo hebDames die geïnteresseerd zijn, kunnen
ben de drie aftredende bestuursleden de
dan een paar maal meedoen vóór ze lid afdeling met een goed gevoel overgeworden. Soms is men geïnteresseerd in
dragen aan het nieuwe bestuur.
het onderwerp van de bijeenkomst,

Als je Westkapelle hoort, dan kun je dat
gelijk associëren met een rijk verenigingsleven. Een prachtig dijkdorp, waar
dit zeker in stand moet worden gehouden.
Afgelopen zomer kwam ik zonder baan
te zitten, wat resulteerde in een najaar
met solliciteren dat het een lieve lust
was. Enkele sollicitatiegesprekken leverden wel wat op, maar vond er niet in
wat ik zocht. Inmiddels is het wel gelukt
en werk nu met veel plezier aan de balie
in het Polderhuis Musea en Meer in
Westkapelle. Dit museum draait bijna
helemaal op vrijwilligers!
In het verleden heb ik vrijwilligerswerk
gedaan bij o.a. de peuterspeelzaal en de
voetbalvereniging, dus ik weet hoe belangrijk het is. Zonder vrijwilligers kan
een vereniging niet bestaan.
Toen ik dan ook de oproep zag staan
voor inmiddels 3 bestuursleden, dacht ik
geen moment na en meldde mij aan bij
de Vrouwen van Nu in Westkapelle.
Het is nog kort, maar het geeft nu al voldoening wat betreft het in contact
komen met gezichten die ik alleen kende
van zien.
Dus bij deze ook een oproep, kom erbij
zodat we de leden met nieuwe ideeën
kunnen verblijden.
Ik heb er zin in!
Carla Janisse, bestuurslid afd. Westkapelle
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kloosterzande
Creatieve markt.
Na de jaarvergadering van de afdeling
Kloosterzande werd er een creatieve
markt “door leden-voor leden” georganiseerd.
Het jaarthema van de Vrouwen van Nu
voor 2019: Volg je droom, jouw tijd is
nu, sloot hier perfect op aan.
Veertien leden van VvN-Kloosterzande
lieten zien hoe ze hun droom gevolgd
hebben door het beoefenen van een
hobby.
Een verscheidenheid aan creaties was te
bewonderen en/of te koop.
Bloemstukken, aquarellen, schilderijen,
kleuren voor volwassenen, zelfgemaakte
jam, sapjes, advocaat, port, likeurtjes,
azijn, chutneys, knoflook-en paprikapoeder, kaartjes, sieraden en kleding.
Ook kregen we te zien hoe je voor weinig geld, met materialen uit de natuur,
een leuk bloemstukje kunt maken.
Een bijzondere avond vol nieuwe kennismakingen, informatie, inspiratie en
bovenal een gezellig samenzijn. Dat
laatste staan hoog in het vaandel bij
VvN afdeling Kloosterzande.
Geschreven door Jacqueline Thuye.

Prachtige schilderijen bij de creatieve markt in Kloosterzande.

creatieve afdelingen

Een feestelijke tafel bij happen en trappen

Happen en trappen.
Elk jaar wordt door Miranda Minderhoud, lid van de afdeling Westkapelle
het welbefaamde happen en trappen
georganiseerd.
Leden kunnen zich aanmelden om een 3
gangen-diner klaar te maken en andere
leden kunnen zich aanmelden om te
gaan eten bij de leden die het diner
klaargemaakt hebben.
Leden gaan in groepjes van 4 of 5 per
fiets naar het eerste adres, alwaar het
voorgerecht genuttigd wordt. Na een
uurtje komt het volgende groepje voor
het hoofdgerecht en als laatste staat
voor alweer een ander groepje, het nagerecht klaar. Er wordt genoten van alle
gerechten en natuurlijk gezellig bijgepraat, waarbij ook nog recepten worden
uitgewisseld.
Als afsluiting gaan alle deelnemers voor
een kopje koffie of thee naar het plaatselijk café of dorpshuis om na te praten
over de gezellige dag.
Voor mei 2020 staat de volgende editie
alweer gepland.

westkapelle

