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Zuid-holland ∞§¶
bericht van het bestuur
provinciale jaarvergadering
1juni 2021 in Berkel en Rodenrijs
Het coronavirus is inmiddels al (ruim)een jaar het gesprek van
de dag. Nederland en de rest van de wereld kwamen in 2020
in een pandemie. Wereldwijd mochten wij elkaar niet meer
ontmoeten, allerlei evenementen werden afgezegd, bijeenkomsten werden geannuleerd en ook vliegen werd verboden.
We moesten thuis blijven en bleven onze handen wassen.
Zo hebben we 2020 grotendeels doorgebracht maar het jaar
2021 is positief begonnen. Het is nog even doorbijten maar
waarschijnlijk zijn we allemaal voor de zomer gevaccineerd.
Dat zou toch mooi zijn! Dan kunnen we genieten van de
zomer, bij elkaar op bezoek gaan en de bijeenkomsten van de
Vrouwen van Nu bijwonen.
We staan allemaal te popelen om weer interessante bijeenkomsten te organiseren. Daarom heeft het provinciaal bestuur besloten om onze provinciale jaarvergadering te
verplaatsen naar 1 juni 2021 in het zalencentrum Rehoboth te Berkel en Rodenrijs.
Hopelijk kunnen we elkaar dan weer fysiek ontmoeten. Houd
hiervoor onze provinciale website in de gaten!

vacatures!!

Geen zomerstop
Laten we dus gewoon doorgaan met plannen maken en dit
jaar niet meer stoppen als de zomer begint, maar juist gebruik maken van die dagen van het jaar. Wie weet hoe we
alles dan extra gaan waarderen!
ZOOM
Het PB vergadert regelmatig via Zoom. Er is genoeg om over
te praten, want één ding is zeker, ook al zijn de ontmoetingsmogelijkheden klein, er gebeurt evengoed heel erg veel. We
krijgen veel positieve berichten uit de afdelingen met heel
veel originele ideeën om verbinding te blijven maken maar
voor een aantal afdelingen is dat zeker niet makkelijk!
Voor die afdelingen is ons advies, neem contact op met het
provinciaal bestuur dan kunnen we samen kijken naar oplossingen. In contact blijven is belangrijk. ZOOM is nagenoeg ingeburgerd, maar de fysieke bijeenkomsten blijven favoriet.
Daarom hopen wij u te mogen ontmoeten op onze bijeenkomsten. Kijk op de website misschien kunt u komende
zomer of herfst meedoen aan een provinciale activiteit.

Commissie Cultuur Z-H!
Heb je interresse in kunst en cultuur en ben je iemand die
Gezocht, Gezocht, Gezocht!
graag iets doet voor anderen! Dan is dit je kans! De commisHet provincie bestuur Zuid-Holland moet dit jaar afscheid
sie Cultuur van de provincie is naarstig opzoek naar een ienemen van twee gewaardeerde bestuursleden. Hierdoor zijn mand vanuit de leden die anderen wil laten kennis maken
er plaatsen vrij gekomen binnen ons bestuur. Bent u een en- met de culturele kant van Zuid-Holland. Zo kunnen jullie dit
thousiaste vrouw, die midden in het leven staat en bent u be- najaar voor de leden als dat mogelijk is weer mooie culturele
reid om ons team te versterken dan vragen we u om contact uitjes organiseren. Graag u aanmelding naar:
op te nemen met vrouwenvannuzuidholland@gmail.com. culturelecommissiezh@gmail.com
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afdelingen in coronatijd
De lockdown duurt alweer een jaar. Een jaar waarin we ondanks alles, toch onze leden van de Afd. Heenvliet Geervliet
konden verrassen met brieven, presentjes en twee keer een
wedstrijd. Maar nu we zien dat het allemaal nog wat langer
gaat duren vroegen wij ons af, hoe nu verder? En hoe gaat het
nu met onze leden en ook stellen zij onze “aardigheidjes”
nog wel op prijs?
De afgelopen weken heeft het bestuur iedereen gebeld, dit
waren leuke gesprekken: en ja ondanks de nare situatie gaat
het goed en worden onze cadeautjes, berichtjes e.d. erg op
prijs gesteld. De reacties waren hartverwarmend, en het gaf
ons de zekerheid dat we hiermee verder moeten gaan. Inmiddels heeft men het paaspresentje ontvangen, een hanger ter
decoratie met een mooie brief en verder ook nog een rebus
die best wel even tijd nodig heeft om op te lossen. Verder
heeft het bericht in het vorige ledenblad tot gevolg gehad dat
het schriftje dat zoek was, (waarin we schrijven over onze ervaringen in coronatijd) weer terecht is en weer rondgaat.
Uiteraard zijn we hier heel blij mee, we zullen zeker iets met
deze verhalen doen. Marianne Meekers
Rond de Paasdagen heeft Afd. Numansdorp bij hun leden
een attentie gebracht. Paasthee met wat lekkers erbij en een
cadeaubon van de plaatselijke delicatessenwinkel. Samen met
een van onze zonnestraalkaarten viel deze verrassing weer in
goede aarde bij onze leden.

Rebus afd. Heenvliet Geervliet

In de Afd. Koudekerk a/d Rijn-Hazerswoude kregen de leden op wereldvrouwendag een boeket rode tulpen met een gezellig kaartje.

In de Afd. Moerkapelle hadden leden van de tuinclub “de
Moerbei” elkaar lange tijd niet gezien. Daarom hadden wij het
plan opgevat voor een ontmoeting onder het motto,
“een praatje met een zaadje”. Op een onverwachte prachtige lentedag op 31 maart konden wij dit realiseren. In de zonovergoten lentetuin van één van de tuinclubleden konden we
op gepaste afstand van elkaar, met een tijdslot van 20 minuten en 2 leden tegelijk, met een kopje koffie/ thee met cake
ontvangen. Zo konden we ook lekker bijpraten. Ieder kreeg na
afloop een zakje heerlijke paaseitjes en zonnebloem zaad
mee. We willen daar een wedstrijd aan verbinden. Wie
kweekt de hoogste zonnebloem? Door digitaal contact te
houden blijven we met elkaar inverbinding en weten we hoe
het met de gezaaide zonnebloemen gaat. Leny Wubben.
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Afd. Heerjansdam heeft regelmatig contact met haar leden,
zo ook in de week voor Pasen werd door de contactdames bij
alle leden een leuk bakje met narcissen bezorgd, wat enorm
werd gewaardeerd. De eerstvolgende nieuwsbrief stond dan
ook vol met gezellige en lieve bedankjes. Op 18 mei hopen we
op een gezellige middag te kunnen organiseren met een
Muzikale Bingo en een koekjesbakwedstrijd. Dit kunnen
we doen in de schuur bij een van onze bestuursleden, waar
het mogelijk is de 1,5-meter afstand te hanteren. En voor 2022
wordt er alweer hard gewerkt aan een fijne avond in het
Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.
NOG VER WEG, MAAR ....... VOLGEND JAAR!
Vrouwen van Nu vergeten elkaar niet.
In februari heeft Afd. Dordrecht haar leden weer verwend
met een doosje lekkere chocolade.
Het was prettig om weer even contact te hebben met de
leden. Zeker in deze nare tijd dat je elkaar niet kan ontmoeten. We kregen als bestuur vele bedankjes voor deze attentie.
We kregen zelfs van een 90 jarig lid een zelfgemaakt
bedankje. Zie foto! Maar buiten onze gezellige vereniging
heb ik nog andere interesses, zoals Schoonrijden.
Daarom is het stukje in het Vrouwen van Nu magazine van
februari j.l. over de schoonrijdster Thea den Hollander was me
uit het hart gegrepen, omdat ik ook bij het schoonrijden betrokken ben. Ik heb ook geprobeerd het te leren, maar dat is
me niet zo goed gelukt als Thea den Hollander. Samen met
mijn partner in de Friese klederdracht. Nu ben ik jurylid op de
wedstrijden, zoals je aan mijn gezicht ziet een serieuze bezigheid is. Agatha in ’t Veld.

Afd. Dordrecht

De leden van Afd. Waddinxveen hebben met Pasen een attentie thuis bezorgd gekregen met het nieuwe programma,
waarvan het bestuur hoopt dat ze in september weer van
start te kunnen gaan.

De Afd. Zwartewaal heeft al haar leden een kaart gestuurd en een bloemstukje gebracht.
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De leden van Afd. Hoeksche Waard Oost, werden in de
week rond 19 februari 2021 verrast met een heerlijke chocoladetraktatie. Als bestuur hebben we op 20 januari j.l. via
teams een online meeting gehouden met een aantal aangemelde leden. Door middel van deze teams- communicatie
hopen we meer contact te houden met onze leden. Wat dan
jammer is dat 9% van onze leden heeft aangegeven nauwelijks een computer te gebruiken, ook daar houden we rekening mee. We zijn er voor elkaar!
Maar de online meeting beviel zo goed, dat we besloten op 3
maart j.l. een online quiz te organiseren voor de leden. Een
quiz met 20 vragen over de periode 1960-1970.
De winnares van de quiz werd, Lien de Jong. Op een gedeelde
tweede plaats de dames Marjolijn Timmerman en Annie Verpoorte. De derde plaats ging naar Ria de Grauw.
Dit jaar bestaat de afdeling 60 jaar!
Conny van den Eijnden

Het bestuur van Afd. Alkemade heeft hun leden met Pasen
getrakteerd op iets lekkers. Bij het lokale (nieuwe) winkeltje
Veens Presentje hebben ze voor onze leden een pakketje
laten maken, met twee soorten losse thee en een thee-ei en
heerlijke Leonidas bonbons. Dat viel wel in de smaak, iedereen was blij verrast!

De leden van Afd. Ouderkerk a/d IJssel-Krimpen a/d
IJssel zijn verrast met chocolade Paaseitjes en bestuurslid To
Moen maakte er een leuk kaartje bij. Leden vonden het fijn
om even contact te hebben in deze saaie (verenigings-)tijd.
De Afd. Bleiswijk verraste hun leden met bloemen en chocolade eitjes met een kaartje
“Aandacht is het mooiste dat je iemand kunt geven”.
Colofon
Dit katern van Zuid Holland is onderdeel van het landelijke
magazine Vrouwen van Nu.
Inleverdata kopij: magazine 3, 20-08-2021
magazine 3, 20-08-2021
magazine 4, 05-11-2021
De verschijningsdata is: 01-10-2021, 17-12-2021
Tekst in Verdana 10, foto’s apart(!) als JPG-bestand
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com
Vermelding van een telefoonnummer in de e-mail is aan te
bevelen.

Vooraankondiging voor een cursus van de TAG!
Workshop “presenteren, stimuleren en inspireren”
Datum: volgt nog! Locatie: volgt nog. Start: 10.00 uur 15.30 uur. Voor wie: Voor alle leden van Provincie Zuid-Holland. Opgeven: bij Gré Rink grerink@hotmail.com onder vermelding van uw naam, woonplaats en afdeling.
Voor de koffie/thee en lunch € 15. Ter zijner tijd kunt u dit
overmaken op rekeningnummer IBAN
NL81 RABO 0307 4212 79 ten name van Vrouwen van Nu,
afdeling Zuid onder vermelding van uw naam, afdeling en
training TAG. Let op: Uw aanmelding is bindend.
Trainer: Joke Zephat in samenwerking met TAG

