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bericht van het provinciaal
bestuur

Save the date: 17 maart 2022!
provinciale jaarvergadering

Yvonne Verhorst had twee manden bij zich. Eén mand met
voedsel dat niet verkocht kon worden i.v.m. plekjes en andere
oneffenheden of een afwijkende maat en één mand met
voedsel dat wel goed genoeg was voor de verkoop. Waarom
laten we voedsel liggen wat er niet zo fraai uitziet? Er werd
volop gediscussieerd over dit onderwerp. Maar nu staan we
weer voor nieuwe uitdagingen.
De coronacrisis lijkt op zijn retour, maar we moeten waak-
zaam blijven. Deze tijd geeft echter ook ruimte voor verande-
ringen en acties.
Zo gaan wij meedoen aan het project “Plastic……en ik” van
de Vrouwen van Nu provincie Noord-Brabant, dat de over-
daad aan plastic aan de orde wil stellen.Op ons PB/AB-over-
leg van 18 november jl. hebben wij uitleg gegeven over dit
project en de besturen een handvat meegegeven hoe te han-
delen op een afdelingsavond.
Wij hopen natuurlijk dat de besturen hiermee aan de slag
gaan en dat de toolkit gebruikt gaat worden. Tevens staan in
2022 nog een paar inspirerende ontmoetingen op stapel.
Onze provinciale afdeling bestaat in 2022 85 jaar en dat wil-
len we groots vieren. 
De provinciale commissies gaan de draad weer op pakken
met een gevarieerd aanbod aan allerlei activiteiten en trainin-
gen. Je wordt daarvan op de hoogte gehouden via de nieuws-
brieven en onze website.
Sinds kort vragen wij om de nieuwsbrieven, die wij sturen aan
de afdelingsbesturen ook aan de leden door te sturen. Wij
hopen dat je het leuk vindt om op zo’n manier op de hoogte
gebracht te worden van alle informatie.
Kortom, volgend jaar gaan we zorgen dat onze vereniging in
beweging gaat en blijft! Doe je mee?? Ria Rutgrink

Nieuwjaar
Straks slaat de klok 12 maal. Met het ontkurken van de cham-
pagne begroeten we het nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar
wens je elkaar allemaal.
Om er vervolgens aan toe te voegen en ook een hele goede
gezondheid. Ja, ook voor jou, is het antwoord. 
Maar nu willen wij ons richten op de positieve zaken en
mooie dingen die nog steeds gebeuren en gebeurd zijn. Zo is
onze provinciale jaarvergadering op 1 juni jl. doorgegaan
onder de richtlijnen die toen golden. Het PB/AB-overleg heb-
ben we in twee sessies kunnen organiseren en ook de PB--
vergaderingen hebben we na de zomervakantie weer fysiek
in Berkel en Rodenrijs kunnen bijwonen.
Op 12 oktober jl. stonden wij met een stand op de Jubileum-
dag van de Vrouwen van Nu in Apeldoorn met twee speer-
punten: verbinding en hergebruik. Veel vrouwen bezochten
onze stand en waren bijzonder geïnteresseerd. Zij werden
uitgenodigd om bij Liane de Keizer een puzzel stukje te plak-
ken op de provincie waar ze vandaan kwamen. We zijn alle-
maal een stukje van de puzzel!   
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Bij de viering van het 90-jarig jubileum van Vrouwen van Nu
op 12 oktober jl. in theater Orpheus in Apeldoorn, waren 10
dames,uit elke provincie waar Vrouwen van Nu actief is, een
uitgenodigd voor een gesprek.
Riet Stob was de uitverkorene om namens de provincie
Zuid-Holland deel te nemen aan het tafelgesprek met H.K.H.
prinses Beatrix. Riet is sinds 1993 lid van de Afd. Lekkerkerk.
De Afd. Lekkerkerk heeft zo Riet behoorlijk in het zonnetje
gezet. Als afdeling zijn ze trots op haar, want voor de afdeling
heb je in het verleden heel veel betekend en ook nu nog ben
je van bijzondere waarde. Dankjewel daarvoor. Wij wensen je
nog heel veel mooie jaren in goede gezondheid toe bij onze
afdeling, Namens de afdeling:  Marijke Roodnat
Kijk voor de volledige tekst/interview op de website:           -
vrouwenvannu.nl/zuidholland 

vervolg: van het bestuur

in gesprek met prinses beatrix

We zijn allemaal een stukje van de puzzel!
Het PB-AB overleg vond op 18 november jl. plaats in Hendrik-
Ido-Ambacht.
Volgens de toen geldende Corona maatregelen werd van alle
deelnemers de QR-code gescand en was in de gangen een
mondkapje verplicht. Onder het genot van een kopje koffie
werd bijgepraat, en kennisgemaakt. De drie hoofdonderdelen
van deze dag waren:
1. De Vergadering 2. Lezing over flexibel besturen 3. In-
troductie van de toolkit: “Plastic en ik.”
Onder de vaardige leiding van de voorzitter Ria Rutgrink,
werden de agenda punten van de vergadering adequaat be-
handeld en gestroomlijnd. De agendapunten mededelingen
en  financiën werden respectievelijk door de secretaris en de
penningmeester verzorgd.
Bij het tweede onderdeel: Flexibel besturen gaf Aly Anink
van het service team ons uitleg waaraan wij moeten denken
bij deze term. Deze vorm van besturen begint niet pas als een
afdeling geen bestuursleden meer kan vinden.
Bij onderdeel drie werd uitleg gegeven over de opbouw van
de toolkit “Plastic en ik”. Een werkgroep uit Noord-Brabant
heeft deze ontwikkeld. Wat de ontwerpers van deze toolkit
voor ogen staat: Zoveel mogelijk afdelingen in het hele land
maken gebruik van deze PowerPoint presentatie om hun
leden te enthousiasmeren over plastic na te denken en actie
te ondernemen. 
De toolkit en andere informatie hierover staat op de website
voor afdelingen. vrouwenvannu.nl/zuidholland
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Streekdag Vrouwen van Nu regio 5 j.l. 4 november in het
Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek
Dit jaar (eigenlijk vorig jaar) was het de beurt aan de afd.
Krimpen aan de Lek om de Streekdag te organiseren. Er
hadden zich 99 leden aangemeld van 5 afdelingen (Lekker-
kerk, Ouderkerk/Krimpen aan den IJssel, Gouderak, Bergam-
bacht en Krimpen aan de Lek). De dag begon met het uitrei-
ken van de cheque van € 1064,- door een vertegenwoordiger
van het Regiofonds Rabobank Hollandse IJssel. Mede door
deze ondersteuning konden we deze Streekdag organiseren.
Tijdens het ochtendprogramma was er een presentatie
over ‘Het heden en verleden van Krimpen aan de Lek’ 
door de Historische Vereniging Crempene. Een digitale rond-
gang door het dorp met foto’s van heden en foto’s met het
verhaal erachter van het verleden. Na de lunch verzorgd door
Grand Café Siep en de benen gestrekt te hebben was er een
muziekbingo, Swingo genaamd en werd verzorgd door Simon
Slof en zijn compagnon. Bekende muziekfragmenten
moesten geraden worden en worden aangekruist op het
bingoformulier met plaatjes. Het was een gezellige boel, er
werd met alle fragementen meegezongen. Tenslotte kregen
de leden aan het eind van de dag nog een presentje mee van
chocola van Luux. Al met al was het een gezellige en geslaag-
de dag. Elsa Moerkerken
 

Nieuws uit de afdelingen
In verband met de  Corona-maatregelen was de sinterklaas-
viering van de Afd. Moerkapelle naar de middag verhuisd.
De klankbordgroep heeft een geweldig programma in elkaar
gezet.Resultaat: een spectaculaire middag die door de 45
leden zeer gewaardeerd werd. Met een kopje thee en strooi-
goed op de tafels, kregen ze vragen over het ontstaan van het
Sinterklaasfeest Na de pauze kwamen de sint-cadeautjes
op tafel, met een dobbelsteenspel werd het een hilarische
middag. Janny Zuidema

                         Partyboot “Koningin Juliana” te Woubrugge

Op 11 april 2021 bestond de Afd. Woubrugge 75 jaar. Door de
pandemie moesten de festiviteiten doorgeschoven worden.
We maakten van de nood een deugd, spaarden nog even
door en dachten na over wat tegelijkertijd een spetterende
viering van ons jubileum. Na enig overleg waren we eruit:
onze plaatselijke rederij was in het bezit van een groot schip
waar we volop de ruimte zouden hebben.
Op 7 september meerde het schip de “Koningin Juliana”
midden in ons dorp aan. De loopplank werd uitgelegd en 60
vrouwen stapten aan boord onder begeleiding van accorde-
onmuziek van een plaatsgenoot. De corsages werden opge-
speld en het feest kon beginnen. We werden getrakteerd op
koffie of thee en taartjes met het logo erop. Onze voorzitter
Corry had een mooie speech waarin ze over de geschiede-
nis van onze vereniging sprak en over het hier en nu en de
toekomst van de vereniging. Twee dames van het bestuur
Hetty en Bertie maakten de geschiedenis van Vrouwen van
Nu zichtbaar door voorwerpen uit een koffer tevoorschijn te
toveren die hiermee te maken hadden. Er werd veel gelachen
en gepraat, eindelijk kon het weer. We kwamen niets te kort
en na vijf uur varen meerden we weer midden in het dorp
aan. Het was een schitterende dag! Bertie Scheele
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Tot 1970 was Dubbeldam een eigen gemeente, een dorp met
een bloeiende Plattelandsvrouwen vereniging. Na de annexa-
tie is Dubbeldam een wijk van Dordrecht met nog steeds 130
leden van de Vrouwen van Nu en die komen uit heel Dord-
recht.
Waarom ik Agata in 't Veld van de Afd. Dordrecht dit schrijf
heeft een reden. Een paar maanden geleden kreeg ik een be-
richt van een echte Dubbeldammer, die in de kelder van het
ouderlijk huis, waar hij zelf nu woont, heel veel oude tijd-
schriften had gevonden. Daaronder waren veel verenigings-
bladen van de Plattelandsvrouwen. Hij vroeg of ik daar be-
langstelling voor had en dat ik natuurlijk wel.
Een poos daarna heeft hij ze bij mij gebracht. Keurig op jaartal
gesorteerd van 1946 tot begin 1960. Toentertijd was het een
maandblad, later 10 per jaar, vooral bedoeld om de platte-
landsvrouw van het aanrecht weg te halen, maar ook was er
al belangstelling voor andere volken in de wereld. Het uiter-
lijk, hand- en voetverzorging. Ook aan handwerken werd veel
aandacht besteed, zoals breien, borduren en naaien.
Begin 1946 waren er 12.000 leden en in 1947 waren dat er
al 25.000.
Het blad werd verder gevuld met advertenties, zoals Hollan-
dia ondergoed en Tosca 4711 eau de cologne, Scheepjes wol 5
breiboeken voor fl.2.90, crackfree edel-stijfsel slechts 40 ct.
voor een pak van 250 gr. en Droste verpleegsters cacao.

Tip! Sinds april 2020 staan de notulen van het maandelijks
overleg van hetPB op de website achter het kopje voor leden: 
              vrouwenvannu.nl/zuid-holland 
Dus voor alle leden beschikbaar door in te loggen met leden-
code voor de provincie. Zo kunt u lezen wat er speelt in onze
provincie en welke besluiten door het PB genomen zijn.

Colofon
Dit katern van Zuid Holland is onderdeel van het landelijke
magazine Vrouwen van Nu.
Volgende inleverdata kopij: 14 januari 2022
De verschijningsdatum is: 25 februari 2022
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. Yvonne Verhorst

Op 7 oktober 2021 heeft de Afd. Koudekerk aan den Rijn-
Hazerswoude hun 75 jarig bestaan gevierd. Er werd een
leuke uitnodiging ontworpen en verstuurd naar de leden.
Rond 17.00 uur, na de coronacheck werden de leden ontvan-
gen in een prachtige versierde zaal, waar troubadour Arnoud
Kas zorgde voor gezellige achtergrondmuziek.
Het verrassingsprogramma kon beginnen.
Na het welkomstwoord door onze voorzitter werd er een
toost uitgebracht op de afgelopen 75 jaar en een goede toe-
komst voor onze vereniging.
Het vrolijke jubileumlied gemaakt door een van de leden op
de wijze van “Hello Mary Lou” werd mede door ondersteu-
ning van de troubadour enthousiast gezongen.
Daarnaast was er de mogelijkheid om bij de troubadour ver-
zoeknummers in te dienen, die dan  in de loop van de avond
werden gezongen. Halverwege de avond kwam tonprater
dhr. Den Teun ons vermaken met vrolijke sketches van voor-
vallen vanuit onze eigen vereniging.
Deze avond geen uitgebreid diner maar over de avond ver-
deeld allerlei heerlijke verzorgde hapjes en drankjes. Ter af-
sluiting kopje koffie met een kletskop.
Na het afscheidswoord van deze gezellige vrolijke avond wer-
den de leden verrast met een speciaal voor dit jubileum ont-
worpen mok. De volgende dag werden bij  enkele leden die
verhinderd waren, de mok en een mooi boeket bloemen be-
zorgd. Margreet Feddes.

gefeliciteerd! bijzondere
vondst
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