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Bericht van het bestuur
jubileum feest 85 jaar!
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Jaarvergadering
Na afloop van een goedbezochte en gezellige jaarvergadering
in Puttershoek gingen we volop in beweging. Zitten is immers
het nieuwe roken.Ineke van Vliet (BMI-Bewegen met
Ineke) gaf ons goede adviezen voor een gezondere leefwijze.
En liet ons proefondervindelijk ervaren hoe je met wat kleine
aanpassingen in het dagelijks leven al veel kunt bereiken door
matig intensief te bewegen. Een klein ommetje, het sjouwen
van de boodschappentas, met de hand afwassen en zwaaien
met de krant leveren al gezondheidswinst op.
Alle informatie is terug te vinden op de website van de provincie: www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland. Daar vindt u
ook het Informatieboekje 2022 en de informatie over de toolkit van het Project Plastic… en ik, de quiz over de houdbaarheid van voedsel en de jaarplanning van het bestuur en alle
commissies.

Diergaarde Blijdorp

w.

Dit jaar bestaat de provinciale afdeling Zuid-Holland 85 jaar.
Natuurlijk gaan wij dat met onze leden vieren en wel op
dinsdag 18 oktober in Diergaarde Blijdorp. Alle informatie
over aanmeldingen en de invulling van de dag is te vinden op
de provinciale website en bij de afdelingsbesturen.
Wij hopen veel leden uit de provincie te mogen begroeten op
18 oktober!
De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. We zouden graag
wat hulp van leden hierbij krijgen. Wie kan goed organiseren
en wil helpen bij de ontvangst in Blijdorp?
Als u mee wilt helpen, stuur dan een mail aan:
vrouwenvannuzuidholland@gmail.com of neem contact
op met één van de bestuursleden.

verhuizing
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BMI-Bewegen met Ineke van Vliet

Castellum

Per 31 mei sluiten wij ons kantoor in Berkel en Rodenrijs.
Vanaf 1 juni gaan we gebruik maken van de vergaderruimtes
bij het Landelijk Bureau in het Castellum in Den Haag.
Maar we blijven bereikbaar.
Ons nieuwe telefoonnummer is vanaf 1 juni 2022
06-53 503 731. Ons emailadres blijft hetzelfde:
vrouwenvannuzuidholland@gmail.com.
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Kaasmakerij
Na de fantastische lunch was het woord aan de kaasmaakster. Zij vertelde enthousiast over hoe uit de boerderij eerder
De Agrarische Dag 2022 bij kaasmakerij Booij in Streefkerk
door haar (groot)ouders gerund, de huidige kaasmakerij ontElk jaar weten de leden van de agrarische commissie weer
staan is. We werden rondgeleid door de kaasmakerij en de
een boeiende- en actuele dag te organiseren. In haar openingstoespraak haalde Yvonne het initiatief aan van Vrouwen droogkamers. Tot slot mochten we proeven en voor wie
wilde was na afloop in de winkel gelegenheid iets van al dat
van Nu met het Landelijk Voedsel Platform en LTO Noord
lekkers mee naar huis te nemen. Met deze geslaagde dag,
Vrouw & Bedrijf. Er is veel discussie over de vele belangen en
inzichten bij het produceren en consumeren van ons voedsel. over problemen die ons allen aangaan, werden we op verEnkele termen: vlees versus vegetarisch, duurzaam produce- schillende manieren geïnformeerd en wakker geschut !
Een compliment van het PB voor Yvonne en Petra van de
ren, broeikasgassen, footprint, kleinschalige landbouw.
agrarische commissie. Klaasje de Vries
Kloof dichten
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Er ontstaat op deze manier een kloof tussen boeren en burgers. In Vrouwen van Nu zijn zowel producenten als consumenten verenigd. Een goede startpositie om te proberen de
kloof te dichten tussen stad en platteland. Dita lles gebaseerd
op feiten met betrekking tot voedsel, gezondheid en milieu.
Daarna was het woord aan Maaike Wermer van Natuurmonumenten over het project “Rotterdam de boer op!” Dit initiatief heeft eveneens tot doel een brug te slaan tussen stad en
platteland. Bewustwording van de stedeling over wat er b.v.
komt kijken alvorens het voedsel vanuit de bodem op je bord
ligt. Op kleinschalige manier wordt dichtbij de stad Rotterdam het platteland zichtbaar gemaakt. Niet om te concurreren met de boeren, maar om de stedeling bewust te maken
van het belang van het boerenbedrijf. Gezamenlijk werken
aan biodiversiteit en bewustwording dat de boer een eerlijke
boterham dient te verdienen zijn dromen van dit initiatief. Er Van links naar rechts Adrie vd Graaf, Rietvd Wal, Gerda den Ouden, Gerry
Stoppelenburg, Carla Wijers, Yvonne Verhorst en Petra de Vos
ontstond zo nu en dan een levendige discussie. Dat is ook
nodig om begrip voor elkaar te krijgen!
Op 15 maart j.l. heeft de Afd. Lekkerkerk als eerste van de
Vrouwen van Nu een avond gegeven met als thema “het
voedselplatform”. De avond werd gestart door boerin
Yvonne Verhorst en gepresenteerd door Carla Wijers,
directeur van Vrouwen van Nu.
Yvonne vertelde enthousiast over haar leven als boerin en
wat er zoal komt kijken bij het bestieren van een boerderij.
Na de pauze nam Carla het stokje over en zij heeft met ons
de pubquiz gespeeld. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen
dat er nog wel een paar verbeterpunten zijn voor het vervolg
van deze presentaties. In het Vrouwen van Nu magazine van
februari – een special over het voedselplatform - werd vooral
aandacht gegeven aan gezond en duurzaam voedsel. Dat
kwam op deze avond niet genoeg aan bod. Wij hadden specifieker uitleg verwacht over het verbouwen van voedsel, de
grond waar onze gewassen op groeien, de kwaliteit van
water en bestuiven van ons voedsel. Ook over voedingsrichtlijnen om gezond gedrag te stimuleren werd niets verteld.
Neemt niet weg dat wij het heerlijk vonden om na lange tijd
weer bij elkaar te zijn en hebben wij er met elkaar toch een
gezellige avond van gemaakt. Als dank hebben wij Yvonne en
Agrarische Dag 2022 bij kaasmakerij Booij in Streefkerk
Carla een mooie mand met streekprodukten uit Lekkerkerk
mee naar huis gegeven. Gerry Stoppelenburg

2-2022 - 3

In de Afd. Westmaas-Mijnsheerenland waren er 3 jubilarissen boven Gerda Blankert-Middelkoop 25 jaar, tweede secretaris en leden administratie. Beneden links Joyce
Manning-Frank 40 jaar, was voorzitter en is nu contact
vrouw voor afdelingen ZH. Beneden rechts Tineke Jong-Gaaikema Schuiringa, 40 jaar en is voorzitter geweest.
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jubilarissen

Ida de Pee, Adrie Dorst, Ditty Boer, Vz Diana Thompson en niet aanwezig
Burry Leonard.
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De afd. Hoeksche Waard Oost, bestond in januari 2021 60
jaar.
Begin 2022 toch maar besloten om iets te organiseren rondom het jubileum, maar op aangepaste wijze en de jubilarissen
moesten ook nog in het zonnetje gezet worden.
De leden genoten van een powerpointvoorstelling en er werd
teruggekeken naar de activiteiten van de laatste jaren.
“Sommige foto’s konden schokkend zijn voor de
aanwezigen”, zo waarschuwde de spreekster, ter verduidelijking: “we worden allemaal ouder en dat zie je op de foto’s”
maar het enthousiasme voor de vereniging is nog net als
toen! Het verenigingsleven is in de loop der jaren veranderd.
Niet slechter, maar anders....
Deze middag werden de jubilarissen die 50 (51) jaren lid zijn
van de afdeling gehuldigd. Ondertussen hadden een aantal
dames zich in een “aangepaste” jurk gestoken om zo al zingend de aanwezigen te vermaken.
Na een kleine pauze werd er een stamppottenbuffet uitgeserveerd, onder andere met zoete aardappelen. Tenslotte
werd er een film afgespeeld waarin filmbeelden te zien waren
hoe of de landelijke vereniging is ontstaan als “Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen” meer dan negentig jaar geleden, en hoe de verschillende provincies daarop inspeelden.
Afgewisseld met filmopnames hoe of het leven en werk zich
vroeger op de boerderij afspeelde. Al met een al een geslaagde avond. Nostalgie en toekomst? Deze afdeling gaat voor
beiden. Conny van den Eijnden
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De Afd. Moordrecht is gewend dat er op de eerste woensdag van de maand januari een “Snertwandeling“ met aansluitend een Nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd. Een aantal leden stippelen een mooie wandeling door of rond
Moordrecht uit en bij terug komst staat er een kopje snert
klaar. Dit jaar is dat door corona natuurlijk niet doorgegaan. Het is altijd een leuke start van het jaar. Nu ze weer bij
elkaar mochten komen hebben ze er een "Soepwandeling"
van gemaakt. Helaas deden er minder leden mee dan ze gewend zijn, maar toch genoeg om een leuke wandeling te
maken en daarna een lekker kopje soep te eten. Degenen die
niet mee zijn gaan lopen hebben zich zeer vermaakt met het
bekijken van oude fotoboeken van onze afdeling. Op de eerste avond Saskia van den Ouden zij was in 2019 de verschilmaker. Tip! Wilt u een inspirerend bijeenkomst organiseren,
nodig haar uit om haar levensverhaal te horen. Een zeer sportieve vrouw die door ziekte en na vele operaties haar linkeronderbeen is verloren. Zij heeft alles in het werk gesteld om
weer te kunnen rennen met een sportprothese, een blade. Fietsen en zwemmen zijn twee andere sporten die zij beoefend. Zij doet ook mee aan triatlons. Ondersteund door een
boeiende PowerPoint- presentatie stap je in de wereld van
deze doorzetter. Na de pauze laat zij haar verschillende protheses zien en ook geeft ze een kleine demonstratie hoe zij
rent met een blade.
“Beperking zit in je hoofd en niet in lijf“ is haar levensmotto. Gerdien Tober
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Afd. Moerkapelle vierde haar 75 (+2) verjaardag in Dorpshuis Op Moer. De leden werden verrast met een feestelijk
walking dinner en werden er herinneringen opgehaald.

Op woensdag 31 augustus 2022 organiseert de Commissie
Cultuur een rondleiding door het Depot van Museum Boijmans in Rotterdam. Informatie over aanvang, kosten, aanmelden, etc. zijn te vinden op de website van de provincie.

gefeliciteerd!
Verschillende herinnerings artikelen
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vacatures
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In het eerste Magazine ZH van dit jaar heeft een stukje gestaan van Thea den Hollander van de Afd. Koudekerk a.d.
Rijn/Hazerswoude over het schoonrijden. Agatha in 't Veld
voorzitter van Afd. Dordrecht is daar jury bij wedstrijden. Op
12 maart j.l. was het N.K. schoonrijden in Hoorn en daar is
Thea, Nederlands Kampioen geworden. Proficiat Thea!
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Vacature
Onze provinciale commissies organiseren veel leuke reisjes,
dagtrips en workshops voor onze leden. Houdt daarom vooral
onze website in de gaten!
Wij zijn op zoek naar dames, die de huidige commissieleden
daarbij kunnen helpen. Lid worden van een
provinciale commissie geeft u de kans om uw talenten
verder te ontwikkelen door voor onze leden leuke en interessante activiteiten te organiseren.
Door het vertrek van Charlotte Hordijk is er een vacature
ontstaan in onze secretariële ondersteuning. Wij zijn heel blij
dat Bep Sluis deze functie tijdelijk opvult, maar we zouden
Thea den Hollander
deze graag permanent opvullen.
Als u dit iets lijkt, of u weet iemand, die dit vrijwilligerswerk
leuk zou vinden, stuur dan een mail aan ons emailadres
vrouwenvannuzuidholland@gmail.com
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Vacature
De Commissie Reizen zoekt een derde commissielid
voor het organiseren van reizen binnen Europa.
Wij zoeken iemand die:
-van reizen en organiseren houdt
-redelijk de Engelse taal beheerst
-over sociale vaardigheden beschikt
-empathisch en stressbestendig is
Graag ontvangen wij uw reactie op
reiscommissiezh@gmail.com
Op verzoek zenden wij u graag uitvoerige informatie
Nadere info:
06-4001 9872 Riet van der Werff
06-2807 7836 Arlie Baas

het provinciaal
bestuur wenst
u een fijne
zomer
Colofon
Dit katern van Zuid Holland is onderdeel van het landelijke
Magazine Vrouwen van Nu.
Volgende inleverdata kopij: vrijdag 19 augustus 2022.
De verschijningsdatum is vrijdag 30 september 2022.
Tekst in lettertupe Verdana 10, foto's apart als JPG-bestand!
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com
Voor eventuele vragen graag u telefoonnummer bijvoegen!!
Yvonne Verhorst.

