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Zuid-holland ∞§¶
bericht van het provinciaal
bestuur
Corona

Ik zie het als volgt:
We zitten in een ongekende tijd en dan is het logisch dat we
even “de Vrouwen van Nu weg” kwijt zijn. Is dat erg? Ik denk
het niet. We maken met elkaar een pas op de plaatst, doen
wat mogelijk is en laten de rest gaan. Wat betekent dit voor
de afdeling. Dat gaat mijns inziens twee kanten op. Of, we
merken nu nog eens extra, hoe belangrijk onze contacten
zijn. Hoe leuk de bijeenkomsten. Of, er was al twijfel over het
lidmaatschap en dan kan dit een moment zijn om op te zeggen. Beiden zijn ok en horen bij een vereniging. Laten we daar
met elkaar niet zenuwachtig van worden. Er zijn geluiden van
besturen die vinden dat leden waar voor hun geld moeten
"Netwerken op Corona afstand.....".
krijgen en wanneer dit uitblijft ze hiervoor financiële genoegDit wordt het moeilijkste stukje van de bestuurstafel wat ik
doening moeten ontvangen. Ik ben het hier niet mee eens en
ooit heb geschreven. Waarover moet dit gaan. Over Corona? wel om de volgende reden.
Liever niet, dat horen we dagelijks via de media. Over onze
Wij zijn een vrouwenvereniging die enerzijds via afdelingen
afdelingen? Die liggen al maanden stil. Toch is daar nog
met haar leden voor afwisselende activiteiten zorgt. Maar we
steeds activiteit ondanks dat we niet bij elkaar kunnen
zijn ook een vrouwenvereniging die de vrouwenzaak wil
komen, gebeurt er van alles. Leden krijgen een bloemetje, een steunen.
kaartje of worden gebeld. Er wordt weer gefietst en gewan- We kunnen als collectief het verschil maken door meer aandeld en ontmoetingen op een terras van de plaatselijke
dacht te vragen voor vrouwen-welzijn. Ook om deze reden
lunchroom staan ook op stapel. Maar… hoe ziet de toezijn we lid van Vrouwen van Nu. En juist daarom is het bekomst eruit. Wat gaan we doen of niet doen de komende
langrijk om een goed landelijk bestuur te hebben, die vroumaanden. Het landelijk bureau adviseert geen bijeenkomsten wenzaken voor ons aan de kaak stelt en inzichtelijk maakt.
in 2020. Is dat reeël? We weten het niet. En dan de vraag wil- We laten door lid te zijn zien dat we hier waarde aan hechlen onze leden bij de vereniging blijven? Ik realiseer me dat ik ten. Dus blijven we financiële ondersteuning geven door ons
meer vragen dan antwoorden heb. Natuurlijk hebben wij als
lidmaatschap.
provinciaal bestuur ons afgevraagd, wat kunnen wij doen.
Ik hoop van harte dat we in het nieuwe seizoen elkaar weer
Sommige afdelingen vragen hulp, en waar mogelijk bieden
kunnen ontmoeten.
we dat zeker. Toch zijn ook wij beperkt in onze hulp. U bent Namens het provinciaal bestuur, Jans Ooms voorzitter.
van mij een eigen kijk gewend op situaties waar we als vereniging voor staan.

Ga met ons mee naar Zwitserland, om na een lange periode
Reiscommissie Zuid-Holland 9 Daagse trein/busreis “Zwitserland in wintersfeer” 23 januari t/m 31 januari 2021 van thuisblijven te genieten van het meest fantastische uitzicht dat je nooit meer zult vergeten!
Uiterste inschrijfdatum: 21 november 2020
Info en opgave: Lydia Bronder tel.: 0631780271 of Riet van der
Werff tel. 0640019872
reiscommissiezh@gmail.com
Het volledige programma is te vinden op https://vrouwenvannu.nl/zuid-holland/commissie-reizen
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Afdelingen in Coronatijd
Lavendelplantje
Het einde van het verenigingsjaar 2019/2020 liep totaal anders dan iedereen zich had voorgesteld. Gelukkig zijn wij
vrouwen vindingrijk en flexibel! Het Bestuur van afdeling
Waddinxveen besloot, nadat duidelijk werd dat een bijeenkomst zoals we gewend zijn er voorlopig niet in zit, om alle
leden te verrassen. Zij brainstormden, onderhandelden en benaderden de contactvrouwen om mee te helpen. Zo kregen
alle leden in mei een lavendelplantje overhandigd.
Rustgevend
Lavendel heeft de eigenschap rustgevend te zijn….zou dit
meegespeeld hebben bij de keuze? Hoe dan ook, de geste
werd bijzonder op prijs gesteld gezien de reacties tijdens het
rondbrengen en via de mail in de lockdownfase.
Klaasje Suurd

Afd Hoeksche Waard West

afd. Waddinxveen

Wandel- en speurtochten door Waddinxveen
Toen de lockdown enigszins werd versoepeld merkten we dat
we er zelf niet soepeler op geworden zijn. Geen nood! Vrouwen van Nu weet raad: Via de mail ontvingen de leden routebeschrijvingen van twee Wandeltochten door
Waddinxveen. Voor de liefhebbers voorzien van een aantal
vragen voor onderweg. Een leuk initiatief om eventueel
samen (op 1,5 m. afstand) te doen. Velen stelden deze activiteit op prijs en hebben met plezier de opdrachten uitgevoerd.
Wie geluk heeft wint ook nog een prijsje………
Klaasje Suurd

Afd. Polsbroek

Vanwege de viering van 75 jaar Vrijheid in Nederland, was
het de bedoeling om de bruggen in ons dorp Polsbroek te
versieren. Onze vereniging, Vrouwen van Nu afdeling
Polsbroek, ging met 1 brug aan de slag. Er werden canvas
doeken beschilderd om aan weerskanten van de brug te
hangen. Door een creatief groepje van onze leden was de ondergrond al klaar, maar toen kwam het coronavirus, en lag
alles stil......Uiteindelijk is er door onze leden Adria en Wil
voor gekozen om op 2 canvas doeken een hart te
schilderen. Vrouwen van Nu staat voor verbinding, juist in
deze tijd zien we hoe waardevol vrijheid is, en hopen we deze
bizarre tijd te "overbruggen" en elkaar later weer te kunnen
ontmoeten. Afdeling Vrouwen van Nu Polsbroek.
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De afdeling Eiland van Dordrecht had op de jaarvergadering
van 18 februari 2020, 5 jubilarissen. Hannie v.d. Merwe 60
jaar lid. Hedwig Schenk en Jorien Edelman 50 jaar lid, Ria de
Wit 30 en Elly Kruithof 25 jaar. Zij kregen een zilveren lepeltje, een plant en een oorkonde. Jorien Edelman, was wegens ziekte niet aanwezig. Eind april hebben we de leden verrast met een bosje tulpen, wat zeer gewaardeerd werd.

Afd Gouderak

Op 27 mei heeft het bestuur van afdeling Gouderak een bloemetje met een briefje rondgebracht bij alle leden. Dit werd
zeer gewaardeerd en ook een praatje met het bestuur.

Afd Dordrecht

Een zomerse picknick op dinsdag 21 juli met 55 dames bij
een van de bestuursleden in de tuin. Wij als bestuur hadden
allerlei hapjes gemaakt en als surprise kwam de ijsvogel
langs met een heerlijk ijsje. Al met al een geslaagde middag
de leden waren er erg blij mee. Afd. Zuidland e.o.
Afd Ouderkerk aan den IJssel

Het bestuur Ouderkerk a/d IJssel, hebben deze maand bij
alle leden een bos gerbera’s laten bezorgen door onze 11
contactdames. Het was fijn om weer iets te kunnen organiseren voor de leden en contact te hebben met elkaar. Betsy
Postma-Biezeveld, Voorzitter afd. Ouderkerk a/d IJssel.

Colofon
Dit katern van Zuid Holland is onderdeel van het landelijke
magazine Vrouwen van Nu.
Inleverdata kopij: 30 oktober 2020 voor magazine 4-2020
De verschijningsdatum is: 11 december 2020
Tekst in Verdana 10, foto’s apart(!) als JPG-bestand
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com
Gelieve uw telefoonummer in de e-mail vermelden.

Afd Zuidland e.o.

4 - ZUID-HOLLAND

lintjesregen

Op vrijdagmiddag 3 juli 2020 ontving Yvonne Verhorst een
koninklijke onderscheiding: (Ridder in de orde van Oranje
Nassau). Normaal worden de bijbehorende versierselen door
de burgemeester opgespeld. In verband met de corona-tijd
viel deze eer, op verzoek van Burgemeester Bram van Hemmen de echtgenoot van Yvonne te beurt! Yvonne ontving de
koninklijke onderscheiding voor haar vrijwillige inzet voor o.a.
LTO Noord Vrouw en Bedrijf Zuid Holland, afdeling LTO
Noord De Hoeksche Waard en Vrouwen van Nu HW-Oost.
Het afdelingsbestuur van Hoeksche Waard Oost, was dan ook
met graagte aanwezig tijdens deze plechtigheid. Wij zijn trots
op haar en hopen dat Yvonne nog lang haar passies mag blijven uitvoeren. Conny van den Eijnden.

Ria Lindhout

Koninklijke onderscheiding voor Ria Lindhout namelijk (Lid
in de Orde van Oranje Nassau). Zij heeft deze gekregen voor
haar activiteiten (nu en in het verleden) bij OZM, maar ook
voor haar vrijwilligerswerk bij gymnastiekvereniging Tarzan
en die bij stichting Moerkapels Oranje. Een ieder die Ria een
beetje kent weet dat deze onderscheiding 100% terecht is.
Afdeling Moerkapelle.

Yvonne Verhorst

Bea Rotteveel

Een lintje voor Bea Rotteveel (Lid in de Orde van Oranje
Nassau) lid van afdeling Waddinxveen dat zij kreeg o.a. voor
haar activiteiten en het begeleiden van bewoners in zorgcentrum Souburgh.

Mevrouw Aartje den Breejen-van Garderen heeft haar onderscheiding gekregen (Lid in de Orde van Oranje
Nassau) omdat ze vrijwilliger en penningmeester is geweest
(gedurende 8 jaar) van de Vrouwen van Nu, afdeling Hardinxveld-Giessendam en tevens 40 jaar lid dit jaar. Ook is ze vrijwilliger bij gymnastiekvereniging OKK, Voedselbank in Hardinxveld-Giessendam.

Adri van der Graaf

Adri van der Graaf kreeg haar onderscheiding (Lid in de Orde
van Oranje Nassau) voor 25 jaar vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem, afdeling Krimpenerwaard. Adri is ook ruim 20 jaar
actief lid van afdeling Lekkerkerk, waarvan zij ook bijna 6 jaar
bestuurslid is geweest.
Aartje den Breejen-van Garderen

