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Dit is alweer het derde Katern van 2022, dat je ontvangt
omdat je lid bent van een van de afdelingen van Vrouwen van
Nu. Een van de slogans van onze landelijke vereniging is:
leuk je te ontmoeten.
Als lid van Vrouwen van Nu mag je deelnemen aan alle activi-
teiten, die door lokale afdelingen overal in de provincie en in
het land worden georganiseerd. Maar hoe kom je aan de in-
formatie? Hoe weet je waar je leden kunt ontmoeten?
Allereerst via dit magazine. Hoewel het een wat eenzijdige
manier van communiceren en informeren is, is het toch een
van de bronnen van informatie. Het Provinciaal Bestuur is dan
ook blij dat er vanuit de landelijke vereniging dit blad vier keer
per jaar bij jou op de mat valt.
Verder de website www.vrouwenvannu.nl/zuidholland. Deze
kun je bezoeken wanneer het jou uitkomt. De informatie
wordt regelmatig geactualiseerd. Achter de knop “voor leden”
is veel interessants te vinden over wat er speelt in de vereni-
ging en wat er zoal wordt georganiseerd in de afdelingen.
Met de inlogcode “lidlandelijk” en het wachtwoord “lan9013”
kun je tot in de kleinste hoekjes van de website kijken.
Het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland stuurt vier maal per jaar
per mail een Nieuwsbrief aan alle afdelingsbesturen in Zuid-
Holland. Omdat daar ook zaken in staan, die voor individuele
leden interessant zijn, vragen wij altijd aan de afdelingsbestu-
ren om deze Nieuwsbrief aan alle leden van de lokale afdeling
door te sturen. Mocht je de Nieuwsbrief van de provincie niet
ontvangen, neem dat dan op met je afdelingsbestuur.
Als een provinciale commissie iets organiseert (denk aan
workshops, reizen of een cultureel dagje uit), dan wordt dit
via de afdelingsbesturen aan de leden bekend gemaakt. Ook
van deze flyers verwachten wij dat ze door de afdelingsbestu-
ren aan hun leden worden doorgestuurd.
Daarnaast wordt met enige regelmaat informatie van de pro-
vinciale commissies gedeeld op Facebook. Als je een fa-
cebook-account hebt, ga dan eens op zoek naar de pagina’s
van Vrouwen van Nu.
Kortom, er zijn best wel wat manieren om aan informatie te
komen, die uiteindelijk leidt tot het moment waarop je tegen
dat andere lid kunt zeggen: Leuk je te ontmoeten!.
Maak er gebruik van. Je bent tenslotte een Vrouw van Nu!

Bericht van het bestuur

Bron: Diergaarde Blijdorp

Op 18 oktober a.s. vieren wij het 85-jarig jubileum van Vrou-
wen van Nu Zuid-Holland.
Het Provinciaal Bestuur kijkt ernaar uit om onze leden in
Blijdorp te mogen ontmoeten. Na een feestelijke ontvangst
om 10.00/10.30 uur in de Rivièrahal met koffie of thee en
wat lekkers kan iedereen op eigen gelegenheid de diergaarde
bezoeken.
Reis- en parkeerkosten zijn voor eigen rekening!!
Na 1 oktober krijgt u van uw afdelingsbestuur het
papieren toegang ticket uitgereikt.
Natuurlijk is deze dag ook bedoeld om leden uit de provincie
elkaar op een leuke manier laten
ontmoeten. Om de kennismaking met elkaar in de diergaarde
makkelijker te maken krijgen alle
deelnemers bij de ingang deze sticker opgeplakt. Daarnaast
zullen er, naast het bestuur, ook een
aantal gastvrouwen duidelijk herkenbaar namens onze pro-
vincie rondlopen om een praatje te
maken. We hopen op een geslaagde dag met mooi weer en
interessante ontmoetingen!.

jubileum
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Nieuws vanuit de afdelingen
De Afd. Heerjansdam bestond 60 jaar maar de viering werd,
vanwege Covid, uitgesteld tot  2022. De afdeling heeft de
feestelijkheden in stukjes geknipt.
Zo was er op 11 mei j.l. er een gezellige middag bij een van
onze bestuursleden in de landbouwschuur.
Er kwam die middag een poffertjeskraam en iedereen kon
onbeperkt poffertjes eten en genieten van een drankje.
De middag werd muzikaal omlijst door zangeres Linda.
Een geslaagde middag waar veel animo voor was.
Een terugblik op de verrassingsmiddag woensdag 22 juni j.l.
Bij Touringcarbedrijf J.L. de Jong uit Rotterdam had de afde-
ling twee bussen gereserveerd. De eerste bus haalde ca. 50
dames op in Heerjansdam en de andere bus haalde nog eens
ruim 25 dames op in Barendrecht. Enkele dames waren op de
fiets.
Het bleef tot het laatst een verrassing waar we heen reden.
Uiteindelijk belandden we op de Dordtse Straatweg bij Party
boerderij Het Wapen van Degenkamp.
Alle tafels in de zaal waren al gedekt voor de high tea.
Het zoete gedeelte werd eerst geserveerd en daarna het har-
tige gedeelte. Diverse soorten thee stonden op de tafel. Ook
een wijntje werd op verzoek geserveerd en daar werd gretig
gebruik van gemaakt want alle consumpties waren inbegre-
pen.
Het middag gedeelte werd muzikaal omlijst door een Rotter-
damse accordeonist. Hij speelde zowel Amsterdamse als Rot-
terdamse liedjes. Al met al een zeer geslaagde middag. Ieder-
een heeft genoten. Lof aan Conny die dit georganiseerd
heeft.
Rond 16.45 kwamen de bussen ons weer ophalen en brachten
ons weer op de plaats waar we ingestapt waren. Sari Visser

Verrassingsmiddag 22 juni j.l.

Tijdens het reisje naar Enkhuizen met de museumplusbus op
j.l. 14 april, heeft de Afd. Waddinxveen op de terug reis een
inzameling gehouden om iets leuks te kunnen doen voor de
Oekraïense vrouwen en kinderen, die momenteel in Wad-
dinxveen verblijven. Ze waren verrast van de opbrengst, maar
liefst €175. Vanuit het bestuur zijn er nog kleinere bijdrage bij-
gelegd en van eerdere inzamelingen en zo kwam het bedrag
op €250. Daarvan zijn inmiddels een aantal workshops ge-
houden, waaraan vooral veel kinderen hebben meegedaan.
Er waren workshops haken, scrapbook maken, stenen be-
schilderen en binnenkorst gaat er gewerkt worden met vilt.
Van de online viltwinkel kreeg de afdeling vilt cadeau, een
mooie verrassing. Corry de Jong.

Gezellige middag j.l. 11 mei
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jubilarissen
Op 11 mei j.l. heeft de Afd. Eiland van Dordrecht met een
diner eindelijk het 75 jarig bestaan kunnen vieren. De 95 leden
hebben we genoten van een heerlijk diner in het Wantijpavil-
joen. Tevens werden er op deze avond na 2 jaar hun 21 jubila-
rissen in het zonnetje gezet.
Zij kregen een oorkonde en een plant, 2 leden waren 50 jaar
lid en zij kregen ook nog een “Vrouwen van Nu” lepeltje.
Agatha in 't Veld

Van links naar rechts: Annie van Chastelet, Delia v.d. Sijde, Corrie Recourt,

Jannie Stam, Corrie Bos, Bep Marico, Diny Erkelens en Joke Sas (bestuurslid)

Zittend: Bep Kuiters, Agatha in 't Veld (voorzitter) en Piny Keller.

Van links naar rechts: Leny de Jong 50 jaar lid, Henny Middelkoop-Bouman,

Henny Middelkoop- de Geus, Evelien van Ballegooie, Agatha (voorzitter) Sja-

nie Vervelde. Barry Rietveld 50 jaar lid en Joke (bestuurslid).

Zomerochtenden met de Afd. Lekkerkerk. Wat een fantasti-
sche zomer! Heeft u er ook zo van genoten? Toegegeven –
het was soms wat warm – maar door een beetje rustig aan
te doen was het (onder de parasol) goed uit te houden. Tij-
dens de zomermaanden zijn wij gewend een aantal keren bij
elkaar te komen voor onze zogenaamde zomerochtenden.
Die ochtenden worden goed bezocht wat voor ons een teken
is dat daar behoefte aan is. Telkens bij een ander restaurant in
onze mooie regio om zo het kontakt levendig te houden en
natuurlijk om bij te kletsen onder het genot van een heerlijk
kopje koffie. En te praten is er genoeg. Bijvoorbeeld over de
braderie die wij gehouden hebben op 7 mei j.l. Dat was een
groot succes met een mooie opbrengst voor onze vereniging.
Ook onze afsluiting op 10 mei j.l. met een heerlijke barbecue
was heel gezellig. Op een mooi buiten met navenant terras,
werden de dames verwend met een drankje en lekker eten.
De enige spelbreker was het weer, uit de serie: prachtige
zomer 2022 – was het uitgerekend deze dag erg koud – dat
was jammer maar genoten werd er wél!
Ons programma voor het seizoen 2022-2023 is vastgesteld
en ons nieuwe jaarboekje is bezorgd bij onze leden. Wat ons
(het bestuur) betreft kunnen wij beginnen en wij hebben er
zin in. Als straks de dagen weer korter worden, de parasols en
tuinstoelen weer in de schuur verdwijnen kunnen wij ons ver-
heugen op een aantal mooie en interessante bijeenkomsten.
Tot die tijd genieten wij nog van de laatste zonnestralen!
Gerry Stoppelenburg

Zomerochtenden

DAG-HOLLAND-DAG van de Afd. Hoeksche Waard
Oost was het thema van “de buitendag 2022” zoals die ieder
jaar georganiseerd wordt.
Geen coronamaatregelen meer nodig, geweldig weer en en-
thousiaste aanwezigen. Succes gegarandeerd. In het ochtend
gedeelte gaf de dochter van een lid d.m.v. een diapresentatie
over “mentale gezondheid”en rekening houdend met het
jaarthema  “Kunst van bewegen”.
Tijdens lunchtijd kwam dhr. Jan Rozenboom, van
www.meatandsteak.nl om ons te verrassen met versgebak-
ken vlees, saladeschotels en fruit. Ondertussen speelde er
Hollandse muziek op de achtergrond. Terwijl de aanwezigen
nog aan het nagenieten waren van het een en het ander, pre-
senteerde Conny van den Eijnden haar diavoorstelling over
“de Hanzesteden”.  Als bestuur zien u allen weer graag ver-
schijnen bij de activiteiten in het nieuwe seizoen.
Een warme groet, Conny van den Eijnden
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Colofon
Dit katern van Zuid Holland is onderdeel van het landelijk ma-
gazine Vrouwen van Nu.
Volgende inleverdata kopij: 4 november 2022.
De verschijnings data is: 16 december 2022.
Stuur ook vanuit uw afdeling aan de redactie een mooi be-
richtje, liefst met foto!!
vrouwenvannu.redactiezh@gmail.com
Graag u telefoon nummmer in de email erbij vermelden!!
Yvonne Verhorst

Wat je al niet kunt leren bij de wandeltraining!!
Wie schetst onze verbazing bij het zien van deze mooie bij-
zondere....??? Meegebracht door Ingrid, één van de leden van
onze wandelgroep. Enkele reacties waren: Bijzonder mooie
vorm, Is het een kalebas? Kun je hem eten? Het lijkt wel een
reuze champignon. Ingrid helpt ons uit de droom.
Het is een vergeten groente zoals schorseneer, aardpeer,
postelein, pastinaak, enz. Maar dan net iets anders.
Het is een oud ras courgette afkomstig uit Italië. Er circule-
ren meerdere namen, Pattison of PattyPan. Zaaien en je
zult je verbazen hoeveel je kunt oogsten! Was het aantrekken
van nieuwe leden maar zo succesvol.

iets lekkers, met iets
bijzonders??

Noteer alvast in u agenda!!
Het AB/PB overleg met een workshop 22 november 2022.

Depot Boijmans van Beuningen

Op woensdag 31 augustus organiseerde de Commissie Cul-
tuur een bezoek aan het Depot van Boijmans van Beuningen
in Rotterdam. Onder begeleiding van 3 gidsen hebben 39
leden genoten van een interessante rondleiding door de op-
slag-, de restauratie- en conserveringsruimtes. Tijdens de
wandeling vertelde de gids over de geschiedenis en de
technische aspecten van dit imposante gebouw.
De rondleiding eindigde met een adembenemend uitzicht
over Rotterdam vanaf het zonovergoten dakterras.
De volgende activiteit van de Commissie Cultuur zal eind
november plaatsvinden.
Houdt de website en onze Facebookberichten in de gaten!.

Met verschillende afdelingen uit de Hoeksche Waard hebben we met elkaar

op 23 juni j.l. een ritje met een oude (ijsjes)tram door Rotterdam gemaakt. 

agenda

                                                                  Pixabay

4 - ZUID-HOLLAND


