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Zuid-holland ∞§¶
bericht van het provinciaal
bestuur
beleid
Dit stuk schrijf ik begin 2020. Terugkijkend op 2019 constateer
ik, na de start in 2017 met een nagenoeg nieuw bestuur:
er is lijn gekomen in ons beleid. Zoals ik al eerder aangegeven heb,heeft het voortbestaan van afdelingen en provincie onze prioriteit.
Dit jaar organiseren wij op 19 november een beurs met
workshops. Dit houdt in dat wij ondersteuning op alle mogelijk manieren aanbieden aan de leden die in afdelingsbesturen zitten maar ook voor leden die hun besturen willen ondersteunen. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking
met de provinciale commissies.
Welke taak wil jij op je nemen?
Verder maak ik een start met het bezoeken van afdelingen.
Dit om elkaar te ontmoeten en te spreken, kortom elkaar te
leren kennen. Ook is het van belang te weten of er leden zijn
die in provinciale commissies een taak op zich willen nemen,
en zijn we op zoek naar leden die voor ons allemaal, in de ledenraad willen plaats nemen. Dit zijn de paden die we bewandelen.

Groei en Vernieuwing
Lang heb ik na gedacht over wat vernieuwing is. Moeten we
vernieuwen omdat iets achterhaald is of duf en ouderwets en
zo ja, hoe en wat moet dan anders?. “We moeten met onze
tijd meegaan” wordt gezegd. In een bepaald opzicht is dat
ook zo. We leven in een computertijdperk en dat vraagt aansluiting. Grappig genoeg lijkt het of er pas beweging in de
vereniging komt als we besluiten te “vernieuwen”. Niets is
minder waar, we zijn altijd in beweging, ook op afdelingsniveau. Soms hoor je: “dat deden we altijd zo en zo blijft het”,
maar zelfs zo’n kreet houdt groei en beweging niet tegen, het
werkt hooguit vertragend.
Samen voortgaan
Persoonlijk geloof ik in groei in onze vereniging, in onze leden,
waarbij juist vanuit de leden nieuwe wegen bewandeld worden. Is dit niet waar de vereniging voor opgericht is? Persoonlijke groei en maatschappelijke verbinding? Het gaat hier niet
om het loslaten van bestaande waarden maar het samen voortgaan op ons pad en dan vallen zaken die ons niet dienen
vanzelf af. Groei vraagt om verantwoordelijkheid nemen voor
een vereniging waar je je goed bij voelt. Laten we afspreken
dat wij als Vrouwen van Nu Zuid Holland met elkaar groei en
verbinding inzetten. Heb je ideeën waar je met ons over wilt
praten, graag, je bent van harte welkom.
Namens het provinciaal bestuur, Jans Ooms voorzitter

Save the date
Op 19 november 2020 Beurs met workshops georganiseerd door het Provinciaal Bestuur Wij bieden hier de mogelijkheid om in allerlei zaken te oefenen en te ontdekken
waaronder:
* Boekhoudprogramma
* Werken met - en mogelijkheden van de Portal
(ledenadministratie)
* Foto’s en tekst plaatsen op de website

Met de kracht van samen!
We werken die dag samen met alle commissies van de provincie. Met name de TAG zal in het mee organiseren een belangrijke rol spelen. Zij hebben de ervaring waar het workshops betreft.
Wie kunnen hieraan deelnemen:
Alle leden die zich betrokken voelen bij het wel en wee van
hun afdeling. Of nieuwsgierig zijn, en willen kijken of er iets
voor hen bij zit, zodat zij als het nodig is hun afdelingsbestuur
kunnen steunen.
In de loop van het jaar volgt meer informatie.
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belangrijk!!!
van het pb
Vanaf 1 april staan de notulen van het maandelijks overleg van
het provinciaal bestuur (PB) op de website achter het kopje
voor leden:
https://vrouwenvannu.nl/zuid-holland
Dus voor alle leden beschikbaar.
Zo kunt u lezen wat er speelt in onze provincie en welke
besluiten door het PB genomen worden.

Agrarische dag

Datum
Tijd
Locatie
Thema :
info

afdeling
zoetermeer
Impressie van een zeer geslaagd feest

Op 20 november was de viering van het 80-jarig jubileum
van Vrouwen van Nu afdeling Zoetermeer. Leden en genodigden werden om 16.00 uur ontvangen door de jubileumcommissie met een drankje en eenieder werd voorzien van een
fraai gemaakte button. Onze coördinator Heleen de Lange
opende om 16.30 uur de dag met een korte toespraak en
heette iedereen welkom. Het oudste lid Leny Janse werd in de
bloemen gezet voor 63 jaar lidmaatschap.
De sfeer was
gezellig en werd bovendien nog verhoogd met een optreden
van het eigenzangkoor met begeleiding van onze pianist
Erica Gunzel. Hierna was het tijd voor een overheerlijk
Chinees Buffet. ’s Avonds in ons eigen Centrum een verrassende avond met Optreden van Be Vocal een mix van zang,
muziek en lichteffecten.Er kan worden teruggezien op een
mooi jubileumfeest met dank aan de jubileum-commissie en
allen die aan het feest hebben bijgedragen.

: dinsdag 7 april 2020
: 10.30 uur
: Boerderij Het Lansingerland, Hoeksekade 146 A,
2661 JL, Bergschenhoek
Voedselfamilies Zuid-Holland
0618412123

We sluiten aan bij het jaarthema 2020.
Vier je successen, het is een feest waard!
De komende Agrarische dag gaan we daarmee aan de slag!
We maken daarom deze dag kennis met de Voedselfamilies
van Zuid Holland.
Sinds begin 2016 werken deze koplopers en innovators in de
voedselketen in Zuid-Holland met elkaar samen in een open
netwerk met de naam Voedselfamilies.
De leden (agrariërs) van deze families zoeken samen naar innovatieve oplossingen voor een duurzame voedselketen.
LTO Noord is al sinds de voorbereiding van dit netwerk nauw
betrokken en neemt op allerlei niveaus actief deel.
Deelname aan dit netwerk helpt leden in het netwerk bij uitdagingen voor verduurzaming.
Door de kennis en ervaringen die zij opdoen te delen, wordt
de positie van de leden sterker.
Beter geïnformeerde boeren en tuinders
kunnen betere beslissingen nemen.

Het AD/Zoetermeer wijdde19 november 2019 een paginagroot artikel aan het 80-jarig jubileum van
afdeling Zoetermeer
Wat tachtig jaar geleden begon als bond voor boerinnen, is
inmiddels uitgegroeid tot een vereniging waar alle Zoetermeerse vrouwen welkom zijn.
De Zoetermeerse Bond voor Plattelandsvrouwen werd opgericht in 1939, als afdeling van de landelijke vereniging. Tijdens
de oorlog bestond de vereniging niet, maar na de oorlog werd
de draad weer opgepakt. In 2002 was er een fusie met de
Vereniging voor Huis-vrouwen en de Katholieke Vrouwen
Organisatie. In 2012 werd de naam veranderd in Vrouwen van
Nu. Leny Janse het oudste lid sloot zich in 1956 aan. Ze was
getrouwd met een boer, hield van het organiseren van activiteiten en zat zes jaar in het bestuur. Mede door haar lidmaatschap van de Plattelandsvrouwen zat zij in diverse raden die
zich bezighielden met de groei van Zoetermeer.
-Erica Gunzel kwam in 1964 als nieuwe inwoner naar Zoetermeer, werd door haar buurvrouw uitgenodigd mee te gaan,
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werd meteen actief lid en de vaste pianist van de vereniging.
-Ria Glissenaar ging een keer met een busreis mee en voelde
zich meteen welkom. Ze werd actief en voorzitter. De maandelijkse bijeenkomsten behandelen diverse onderwerpen.
Binnen de afdeling zijn er veel interessegroepen, maar ontmoeting en gezelligheid staan voorop.De afdeling Zoetermeer
werkt nu met een klankbordgroep. Toen in 2018 nieuwe bestuursleden moesten worden gekozen waren er geen leden
die zich beschikbaar wilden stellen. Er zijn diverse werkgroepen geformeerd, waarin veel leden actief zijn. Dit heeft geleid tot meer enthousiasme en openheid. Centraal staat de
coördinator, die zorg draagt dat alles in de groepen goed verloopt en toeziet op een goede samenwerking.

honderd jarige
in lekkerkerk!
"Eeuwfeest" bij Vrouwen van Nu, Lekkerkerk
Dinsdag 26 november 2019 was er een bijzondere verenigingsavond bij Vrouwen van Nu, Lekkerkerk.Op 23 november
is Erelid mevrouw M.C. den Boon 100 jaar geworden en
deze mijlpaal werd met alle leden van afdeling Lekkerkerk
feestelijk gevierd.Bij binnenkomst werd zij hartelijk toegezongen en kreeg ze felicitaties en bloemen, die de jarige glunderend in ontvangst nam.Zeventig jaar geleden, in 1950, kwam
zij – net getrouwd – in Lekkerkerk wonen. Haar man was
huisarts en mevrouw den Boon apothekersassistente. Samen
runden zij de praktijk. Zij is toen ook meteen lid geworden
van de toenmalige Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, de voorloper van Vrouwen van Nu. Mevrouw den Boon
wilde nl. zo snel mogelijk integreren in de Lekkerkerkse samenleving en zo heel veel vrouwen leren kennen.
Het lidmaatschap van de NBvP was daar een prima middel
voor.

Op 1 januari 2020 was zij dus ook 70 jaar lid van deze afdeling; een vrouw van (bijna) het eerste uur, want afdeling Lekkerkerk bestaat in oktober 2021 namelijk 75 jaar. Mevrouw
den Boon heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Vrouwen van Nu Lekkerkerk. In haar jonge
jaren is zij liefst twee keer zes jaar lang voorzitter geweest en
daarnaast deed zij nog allerlei andere activiteiten. Vroeger
dus een stuwende kracht voor afdeling Lekkerkerk, ook tegenwoordig geniet zij nog zoveel mogelijk van de vele activiteiten die deze afdeling het hele jaar door aan haar leden
biedt.
Voor het feest bakte Gertjan de Echte Bakker van Lekkerkerk een overheerlijke taartmétkaarsjes van maar liefst
1.00 mtr. X 1.00 mtr., zodat er voor alle 128 aanwezigen een
flink stuk te snoepen viel.
Op het programma (gekozen door de jarige) stond een lezing
van de bekende columniste en boekenschrijfster
YvonneKeuls over haar boek Mevrouw mijn Moeder. Een lezing waarvan alle aanwezigen genoten hebben. Yvonne Keuls
is naast schrijfster en columniste ook een begenadigd verhalenvertelster. Vol humor beschreef zij het leven van haar
moeder die uit het voormalige Nederlands-Indië naar Den
Haag was verhuisd. Er viel heel veel te lachen.
Stralend van oor tot oor, bedankte mevrouw den Boon na afloop voor de heerlijke avond die Vrouwen van Nu haar bezorgd had; ze had van het begin tot het einde genoten. Na
nog een advocaatje met slagroom te hebben genuttigd, werd
zij moe maar voldaan thuisgebracht met een hoofd vol mooie
herinneringen. Al met al een bijzonder feestelijke avond
waar iedereen met veel genoegen op terug zal kijken.

De 100 jarige Mevr. den Boon met Yvonne Keuls
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handwerk commissie
Er staat veel te gebeuren in het jaar 2020. Belangrijkste
thema is het Textielfestival dat van 13 t/m 16 mei 2020
wordt gehouden in de Pieterskerk in Leiden.
Via een project kunnen Leden van Vrouwen van Nu
hieraan zelf deelnemen.
Aan de Vrouwen van Nu is zoals gebruikelijk een kunstenaar
toegewezen die een project voor de vereniging heeft bedacht: een pilaar van gaas met herinneringen aan reizen of
vakanties. Het zijn witte stroken van 100 cm x 10 cm die
aan de pilaar worden gevlochten. Stroken met slechts één
woord aan de voorkant en eventueel één woord aan de
achterkant in zwart. Geen kleuren, geen versieringen, geen
zinnen! Met een afgewerkte achterkant, maar geen vulstof.
Maat van de letters kunt u zelf bepalen, evenals het materiaal. U kunt uw inzendingen voor 1 april 2020 sturen naar
Marije Mommers, Noordeinde 173, 2371 CR Roelofarendsveen.
Meer informatie op de website van Vrouwen van Nu: projecten en evenementen. De stroken worden niet teruggestuurd
maar blijven onderdeel uitmaken van het kunstwerk.
Op het Textielfestival zelf worden diverse workshops en demonstraties gegeven. Meer informatie via de website van het
Textielfesitval. Daar staat ook informatie over b.v. de textielroute in Leiden, arts en craftmarkt en ticket verkoop.

crewelwork
Wat de activiteiten van de handwerkcommissie zelf betreft,
er start in het najaar een nieuwe cursus met als thema
Crewelwork. Wilt u meer weten over deze techniek, dan kunt u dit op het internet vinden (b.v. via pinterest).

Colofon

Agenda Zuid-Holland
17 maart: organiseert de TAG Workshop Presenteren
26 maart: Jaarvergadering in ‘Op Moer’ in Moerkapelle
7 april: Agrarische Dag
19 november: PB is voornemens om een provinciale informatiedag te organiseren

Dit katern van Zuid-Holland is onderdeel van het landelijke
magazine Vrouwen van Nu.
Inleverdata kopij
27 maart 2020 voor magazine 2-2020
14 augustus 2020 voor magazine 3-2020
30 oktober 2020 voor magazine 4-2020
De verschijningsdata zijn respectievelijk:
8 mei, 25 september en 11 december
Tekst in Word Verdana 10, foto’s apart(!)als jpg-bestand
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com
Vermelding van een telefoonnummer in de e-mail is aan te
bevelen.
Klaasje de Vries-Suurd

