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Zuid-holland ∞§¶
bericht van het provinciaal
bestuur
De toekomstplannen van Vrouwen van Nu Zuid Holland
Aan het einde van seizoen 2018/2019 is het provinciaal bestuur een dag met elkaar op een mooie natuurlijke locatie in
gesprek gegaan over onze toekomst. De toekomst van Vrouwen van Nu Zuid Holland. De vragen die dat oproept zijn:
waar staan we nu - waar willen we heen.
Bij -waar staan we nu- blik je ook terug en kom je al gauw
tot de conclusie dat de reden dat de toenmalige Plattelands
vrouwen zijn opgericht, namelijk ontwikkeling en het opkomen voor vrouwenrechten, voor een groot gedeelte is gelukt.
We zijn behoorlijk ontwikkeld en assertief geworden. Velen
van ons hebben een baan of hadden er één en zijn inmiddels
gepensioneerd.
Kijken we naar de –toekomst- dan vindt er een verschuiving
plaats in leeftijd. De meeste leden zijn 65+ wat willen we binnen onze vereniging? Zoeken we wat nu bij ons leven past bv.
kunstgeschiedenis, musea- en tuinen bezoeken, fietsen, reizen. Ik denk zeker dat dit een belangrijk gegeven is om lid te
worden bij Vrouwen van Nu. Kijken we dan terug naar het
verleden dan denk ik, het is gelukt tot hier zijn we gekomen.
Prima, laten we met elkaar deze mooie periode van ons leven
vieren.
Maar er is meer, we zijn een vrouwenvereniging die ook ergens voor staat. Dat hoort ook bij onze toekomst. Wij hoeven
niet de barricaden op voor betere arbeidsvoorwaarden dat
kunnen onze dochters prima zelf. Wat wij wél kunnen is
maatschappelijk ondersteunen. En dat kan alleen door samen
te werken en elkaar daarin te ontmoeten.

waar willen we heen
Om te beginnen kunnen wij een voorbeeld zijn voor de jongere generaties door hen te steunen en maatschappelijk betrokken te zijn. Het landelijk bureau doet hierin mooie stappen door met verschillende organisaties samen te werken. Ik
raad iedereen aan: kijk op de site en informeer jezelf wat er
allemaal gaande is. Mede door ons lidmaatschap van- en
onze financiële steun aan Vrouwen van Nu wordt dit allemaal
mogelijk gemaakt. Ook een toekomstgerichte reden om lid
van Vrouwen van Nu te zijn.
wat willen wij als provincie
Wij, het provinciaal bestuur, heeft zich voor de toekomst gericht op het belang van het voortbestaan van afdelingen.
Het seizoen 2019/2020 gaan we met de commissies en contactvrouwen van de provincie aan de slag om in november
2020 een dag te organiseren waar alle tools die afdelingen
nodig hebben worden aangeboden. Ook saamhorigheid en
samenwerken krijgen een belangrijke plek in onze ontmoetingen. Wij gaan ervoor!
Jans Ooms,voorzitter provinciaal bestuur.

7 april 2020 agrarische dag
Beter geïnformeerde boeren en tuinders
kunnen betere beslissingen nemen.

duurzame voedselketen. LTO Noord is vanaf de voorbereiding van dit netwerk nauw betrokken. Deelname aan dit netwerk helpt leden bij uitdagingen voor verduurzaming. Door
De Agrarische dag 2020 staat dit keer in het teken van de
Voedselfamilies van Zuid Holland. Sinds begin 2016 werken de kennis en ervaringen die zij opdoen te delen, wordt de pokoplopers en innovators in de voedselketen in Zuid-Holland sitie van de leden sterker. Deze informatie is onder voorbemet elkaar samen in een open netwerk met de naam Voeds- houd omdat een aantal afspraken nog niet bevestigd zijn.
Locatie volgt nog.
elfamilies. De leden (agrariërs) van deze "families" zoeken
Yvonne
Verhorst. 06-18412123
samen naar innovatieve oplossingen voor een:
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fijne kerst

gelukkig 2020

www.bommelzolder.nl Zoeterwoude Z-H

commissie n!euws
Nieuwe Promotiefilm over Vrouwen van Nu
Al enige tijd staat een nieuwe film over Vrouwen van Nu online. Op de landelijke website onder "over ons". vindt u de
film. De Promotiefilm van enkele jaren geleden is verouderd,
is daarom van YouTube afgehaald en vervangen door de
nieuwere versie. Bekijkt u de nieuwe film eens en verbaas u
over alle activiteiten die overal plaatsvinden. Vrouwen van Nu
houdt namelijk niet op bij uw eigen afdeling.
Wilt u van dag tot dag bijblijven met de activiteiten van de afdelingen en de commissies van Zuid-Holland, volg ons dan
ook op Facebook. www.facebook.com/vvnzuidholland
Daar komen we elkaar vast tegen!
Pien Verburg
Leden van de commissie N!euws van links naar rechts
Klaasje de Vries:
Yvonne Verhorst :
Corry de Jong:
Truus van Neuren:
Pien Verburg:
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---------------------Van de redactie:

De inleverdata voor de magazines van 2020 zijn:
3 januari, 27 maart, 14 augustus, 30 oktober
voor de magazines van: februari, mei, september, december
kopij-adres katern Zuid-Holland:
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com
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van commissie TAG

UITNODIGING
Op 16 januari 2020 wordt er op verzoek een
vervolg “Workshop Boekhouden” gegeven.
Tevens wordt er dan, ook op verzoek, een
“Workshop Boekje maken” gegeven. Deze workshops worden in 2 aparte zalen ondergebracht. Voor deze 2 workshops volgt nadere informatie eind december 2019

In maart 2020 staat alsnog op het programma:
“Workshop Presenteren , Stimuleren en Inspireren,”
Voor deze workshop volgt nadere informatie
eind januari 2020
Namens de Commissie TAG,
(training&advies groep)
Hetty Zwets, Gré Rink en Henny Stenneken.

Locatie : Kantoor Vrouwen van Nu Z-H
Van Naeldwijcklaan 131
2651KJ Berkel en Rodenrijs

culturele commissie

Josephine Nienkemper
Ik ben afgelopen donderdag 9-11-2019 met de Culturele Commissie van Zuid-Holland naar de Kunsthal geweest om de
tentoonstelling van de Portugese kunstenares Joana
Vasconcelos te bekijken. Het was in één woord geweldig!
We kregen een uitgebreide begeleiding langs ruim dertig iconische sculpturen en installaties. We keken onze ogen uit. Ze
heeft diverse inspiratie-bronnen: muziek, literatuur, traditionele ambachten en niet te vergeten, de vrouw. Speciaal voor deze tentoonstelling heeft zij het werk "I’ll be
your Mirror" ontworpen, een Venetiaans masker van spiegels gevat in brons. Ook de 6 meter hoge kroonluchter gemaakt van 14.000 tampons deed ons versteld staan. Strijkijzers, plastic bestek, een enorme schoen van potten en pannen, zelfs een gedecoreerde helicopter. Geweldig. Na de lunch
bezochten we op eigen houtje de tentoonstelling van Thierry Mugler, Couturissime. Ook hier keken we onze ogen weer
uit. Prachtige - , maar ook vreemde kleding zoals een pakje
gemaakt van autobanden. Helemaal op van het lopen konden
we uitrusten terwijl we naar modeshows op film keken.
Een hele geslaagde dag!

" I'll be your mirror " Venetiaans glasmasker foto Corry de Jong

afdeling waddinxveen
Jubileum Afdeling Waddinxveen
2019: Het jaar dat we ons 85-jarig bestaan vieren.
En hoe gaan we het deze keer doen ? Deze vraag werd het
vorige jaar al op tafel gelegd. Weer een receptie met buffet,
zoals al zo vele keren hiervoor,
We gaan het anders doen
we smeren het uit over het hele jaar.
We begonnen 2019 met een feestelijk Nieuwjaarsontbijt.
Dit werd een gezellige start van het nieuwe jaar 2019.
Vervolgens hadden we een feestelijke afsluiting van het
seizoen en openden wij het nieuwe seizoen in september
met een feestelijke avond, samen met het "Muzikaal theater aan huis". Een feestelijk drankje en bijbehorende lekkernijen ontbraken niet. We hebben heel wat gezongen, genoten
en gelachen die avond.

Tijdens ons jaarlijkse reisje daarna hebben we nogmaals
het glas geheven op onze 85 jaar oude vereniging en gedronken op de volgende vijf jaar.
Ons feestjaar gaan we afsluiten met een Kerstlunch. We
rekenen op een gezellige en sfeervolle bijeenkomst, die tijdens de gangen opgeluisterd zal worden door een aantal
kerstverhalen en muziek.
We denken dat we zo een goede manier van vieren hebben
gevonden, waarbij de gezelligheid de banden tussen de leden
werden versterkt. Nu op naar het 90 jarig jubileum.
Marianne Arnold,voorzitter afdeling Waddinxveen
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Vervolg afdeling Waddinxveen
Al eerder is in een katern verslag gedaan van
eigen initiatieven van afdelingsleden.
Deze keer twee verslagen en daarmee
twee tips voor andere afdelingen:
Theorieles rijbewijs en Marten Toonder museum
Vrouwen van Nu Waddinxveen op herhaling....
Zeer de moeite waard vond een select gezelschap de ”opfriscursus” theorie-examen voor het rijbewijs bij autorijschool
Mimpen. Voor de meesten was het toch wel even geleden
dat zij het begeerde briefje hadden gehaald. Onder de bezielende leiding van Jessica, luisterden zestien dames naar de
uitleg van veel nieuwe zaken. Diverse categorieën kwamen
aan bod: Nieuwe verkeersborden,(beslissingswegwijzers!,
elektronische signaleringsborden!) verkeerssituaties (denk
aan rotondes en speelerven) nieuwe weggebruikers (zoals
scootmobiel, snorfiets, quat).
Vakkundig, met humor en goede didactische vaardigheden
leidde Jessica ons naar het proefexamen.
Dat viel desalniettemin niet mee, het was maar goed dat van
tevoren niet bij iedereen bekend was dat je van de 24 vragen
maar drie fout mocht hebben.
Een aanbeveling voor andere afdelingen om bij plaatselijke
autorijschoolhouders naar de mogelijkheden te vragen.
Met dank aan de organiserende leden:
Ria Slaman en Lia van Pruissen
Olivier B. Bommelliefhebbers kunnen hun hart ophalen in
het Marten Toondermuseum!
De drijvende kracht achter dit museum:
“De Bommelzolder” is Dhr. Oosterheert.
De bevlogen oud leraar geschiedenis en Nederlands verzorgt
lezingen met power-point presentatie. De persoon Marten
Toonder en diens uitgebreide oeuvre komen daarin aan bod.
Ook de denkbeelden en verstopte bedoelingen van de schrijver worden uit de doeken gedaan. Het culturele erfgoed van
deze markante auteur mag niet verloren gaan.
Het is daarom dat er een stichting in het leven is geroepen
om: 1 het werk te exposeren, 2 het werk van de schrijver/ tekenaar onder de aandacht te brengen en 3 onderzoek (laten)
doen naar het werk van Marten Toonder.
Nieuwsgierig geworden?
Museum “De Bommelzolder” Weipoortseweg 33
2381 NC Zoeterwoude (bij Leiden)
Klaasje de Vries-Suurd
de trap naar de Bommelzolder. www.bommelzolder.nl
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