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bericht van het provinciaal
Uitdaging
In de afgelopen anderhalf jaar zijn veel deuren dichtgegaan.
Zowel letterlijk als figuurlijk. Vooral voor een vereniging als de
onze waar sociale contacten en ontmoetingen met anderen
een van de pijlers vormen was dat een hele uitdaging. Maar
waar deuren gesloten worden, gaan andere open. Met veel
creativiteit en inventiviteit hebben afdelingsbesturen de
verbinding tussen de leden in stand weten te houden. De vele
inzendingen voor de katernen in de Magazines van 2021 ge-
tuigen hiervan. Compliment waard! Nieuwe vaardigheden
zijn geleerd, zoals vergaderen per zoom.
Nieuwe Uitdagingen
Nu het lijkt alsof de Coronacrisis langzamerhand tot een
einde komt, klopt de volgende uitdaging alweer op de deur.
Het IPCC-rapport van de VN over de opwarming van de
aarde is heel duidelijk. Als wij niet duurzamer gaan leven, is er
straks geen plaats meer voor onze nakomelingen. Hoe snel
dat kan gaan, is deze zomer wel in Limburg gebleken. Ook in
Zuid-Holland gaan we ons met deze materie bezighouden.
Op 12 oktober staan ook wij namens de provincies met een
stand op de Jubileumdag van de Vrouwen van Nu in Apel-
doorn met twee speerpunten: verbinding en hergebruik.
Hergebruik is een belangrijk ingrediënt als we tot een duurza-
me oplossing voor de klimaatverandering willen komen. Het
begint bij onszelf in huis en als we boodschappen doen. Is de
aankoop, die we doen echt nodig of is hergebruik en reparatie
een betere oplossing? En waarom laten we de kneusjes op de
groenteafdeling van de supermarkt liggen? We hopen velen
van jullie bij onze stand te mogen ontmoeten.
Het Provinciaal Bestuur.

Save the date
Het PB/AB overleg (provinciaal bestuur, afdelingsbesturen,
commissies en contactvrouwen) zal dit jaar plaatsvinden op
18 november 2021 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik
Ido Ambacht. Dan gaan we o.a. in gesprek over de kwestie   
 “Plastic en….. ik”. We sluiten daarmee aan bij het initiatief van
de Vrouwen van Nu Provincie Noord-Brabant, dat de over-
daad aan plastic en de invloed daarvan op het milieu aan de
orde wil stellen.

Nieuw Bestuur
Voor het bewerkstelligen van verbinding en duurzaamheid is
continuïteit van belang. Daarom zijn we blij een nieuw         
bestuur te kunnen voorstellen. Op 1 juni jl. hebben we tijdens
de provinciale jaarvergadering afscheid genomen van twee
bestuursleden, Jans Ooms en Bep Sluis. Beiden hebben zich
in de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet voor de
provinciale afdeling Zuid-Holland. Tijdens de vergadering zijn
er twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd Jeanet Edelman
en Klaasje Suurd. Waarmee het bestuur weer uit vijf Vrouwen
van Nu bestaat. 
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(zittend) Klaasje Suurd, Jeanet Edelman en Ria Rutgrink.

De Commissie Cultuur heeft een nieuw bestuurslid namelijk 
Bep Sluis. Wil je ook graag helpen mooie activiteiten voor
leden te organiseren meld je dan aan bij 
culturelecommissiezh@gmail.com U kunt vanaf januari
2022 weer activiteiten van ons verwachten.
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afdelingen in coronatijd

Op 16 j.l. in de afd. Koudekerk a/d Rijn/Hazerswoude werd
er bij Hoeve Dijkzicht, tijdens de koffie of thee met een ver-
snapering genoten door alle aanwezige om elkaar weer te
zien en te spreken. Omdat dit zo’n mooie locatie is hebben
wij besloten om ons jubileumfeest van de afdeling op 7
oktober ook hier te vieren. Er wordt hard nagedacht over
een mooie invulling hiervan. Komt u ook? Corry Hartveld

De leden van afd. Zuidland zijn verrast door hun bestuur met
een gezellige dag in de schuur bij een bestuurslid. Op deze
dag was Liane de Keizer met haar buikorgel uitgenodigd
voor een muzikale achtergrond. En tijdens de barbecue is er
een hoop bij gekletst! Alie Arkenbout

Binnen de afd. Moordrecht kunnen we gelukkig weer star-
ten met een aantal activiteiten. De tuinclub is uitgenodigd de
mooie tuin van een onlangs verhuisd lid te komen bekijken en
daar ook te genieten van een high tea. Zij is een van de orga-
nisatoren van bezoeken aan vele prachtige tuinen. Ook de
kaartclub gaat weer van start. Op een mooie zomermorgen
heeft de afdelig een koffieochtend georganiseerd. Niet in
het eigen dorp, maar op een mooi plek met de toepasselijke
naam “Het Praathuis“, want gepraat werd er met elkaar.
“Het voelde als een echt uitje na zoveel tijd“, was een van de
reacties en zo is de Vrouwen van Nu weer gaan leven. In sep-
tember start de afdeling met de eerste bijeenkomst met ge-
zellig samen zijn. Ze hopen zo de leden die al actief zijn bij di-
verse activiteiten te inspireren om hier mee door te gaan en
anderen te inspireren om ook iets op te pakken. Met de be-
noeming van een coördinator en het starten van een leden-
verwervingsactie hopen we de afdeling zo overeind te hou-
den. Gerdien Tober.

In deze bijzondere tijd, waarin weinig mogelijk is/was, gingen
veel mensen wandelen/fietsen in de eigen omgeving. De
leden van onze afd. Hoeksche Waard West wonen in diver-
se gemeentes. Als bestuur kwamen we op het idee om elkaar
met leden de wandel/fietsroutes in onze gemeente te gaan
wandelen/fietsen. Nu gaan we om de 14 dagen wandelen/-
fietsen met een aantal leden. Na afloop natuurlijk gezellig
koffie op een terras. Zelfs een keer een fietsroute op het ei-
land Voorne Putten en bij “Land’s Bakkie in Zuidland picknic-
ken in het gras. Dicky Barendregt

De afd Hoeksche Waard Oost heeft als zomer activiteit een
bezoek gebracht aan het Museum Hoeksche Waard. ‘Van
Heer tot Errebaaier’ In het museum ontmoet u de am-
bachtsvrouwe, herenboer, dorpsdokter, vakman, winkelier-
ster, landarbeider en het schoolkind. Duidelijk wordt de onge-
lijkheid, die vroeger als vanzelfsprekend bestond tussen heren
en  arbeiders en tussen mannen en vrouwen. Conny van
Eijnden →

2 - ZUID-HOLLAND



In de afd. Bolnes waren we ook genoodzaakt vanwege coro-
na om alle optredens, lezingen en gezellig samen te annule-
ren. Via de app en de computer communiceerden wij als be-
stuur met elkaar. Zo wilden wij ook contact houden met onze
leden. De vraag was: “wat kunnen we doen om te laten
weten dat we aan elkaar denken er voor elkaar willen zijn”.
We hebben zodoende leuke brievenbus cadeautjes ge-
maakt met een gedichtje of een kaart met een leuke tekst en
daarbij een klein cadeautje veelal uit de wereldwinkel en van
de bloemist. Als bestuur ontvingen we veel bedankjes en tele-
foontjes en zo hielden we contact. Margriet van Rees

De afd. Lekkerkerk is gelukkig weer in beweging. In april
hebben wij al onze leden een kleine attentie bezorgd in de
vorm van een lief kaartje met een theezakje en chocolaatje.
Echter, het bij elkaar komen is natuurlijk verreweg het leukst
en gelukkig konden wij op 18 augustus j.l. onze koffieochtend
houden met appeltaart. Er viel namelijk heel veel te vertellen!
In september starten wij ons nieuwe seizoen. Wij hebben ge-
meend als eerst onze jubilarissen in het zonnetje te zullen
zetten. Het zijn maar liefst 10 dames die hun lidmaatschap 
vieren van 25, 40, 45, 50 en 55 jaar. Dus…genoeg activiteit en
nu maar hopen dat corona zich koest houdt en dat wij alles
volgens plan kunnen uitvoeren. Gerry Stoppelenburg
 

Wat een vervelende tijd hebben we achter de rug ! Maar…. in
de afd. Oostvoorne komen we gelukkig langzaam weer op
gang. Om te beginnen hebben we onze zomerfietstocht op
de maandagavonden weer hervat v.a. half juli. Er zijn weer
mooie bos-en duinwandelingen gemaakt. Onder begeleiding
van een gids hebben we het Arboretum Trompenburg te
Rotterdam bezocht. In de planning staat nog een fietstocht
naar Zuidland, om vandaar uit met een fluisterboot het na-
tuurgebied de Bernisse te gaan verkennen. Verder zijn we on-
danks de corona onze jubilarissen en zieken niet vergeten.
Zij hebben een bloemetje of een kaart gehad. Zelfs ons   
DANK JE WEL etentje voor onze zeer belangrijke vrijwilligers
kan dit jaar weer plaats vinden. Lenie Vermeer

De leden van de afd. Ridderkerk werden op het terras van
de Paradijshoeve ontvangen met een glas procecco namens
het bestuur. Na deze verfrissende begroetingen woord van
welkom van de voorzitter Henny Kooiman konden we nog
even buiten zitten. Maar helaas, toen de eerste druppels
regen vielen waren we genoodzaakt om ons Walking diner
binnen voort te zetten. Helaas door de bekende maatregelen
werden alle gerechten uitgeserveerd. Sija Aanen.

Op zaterdag 28 augustus j.l. heeft de afd. Bergambacht hun
eerste activiteit van het nieuwe verenigingsjaar gehad.
De braderiecommissie (ze staan op de foto in de kraam) heeft
bij al onze leden zelfgemaakte of gekochte kado’s opgehaald
en deze werden door verkoop van enveloppen verloot. Op
deze braderie hebben we onze jaarboekjes uitgedeeld aan
belangstellenden en ook boekenleggers met ons jaarpro-
gramma. Die hadden ze als extra laten drukken ivm het 75
jarig bestaan dit jaar. Trijnie Stout
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Tijdens de jaarlijkse lintjesregen kreeg Tonny van der Meer
een koninklijke onderscheiding (Lid in de orde van Oranje
Nassau) zij is vanaf 1969 al meer dan 50 jaar lid van de afde-
ling Alkemade. Zij heeft zo’n 20 tot 25 jaar diverse bestuurlij-
ke functies gehad, zoals bestuurslid en secretaris. Ze was be-
trokken bij de agrarische afdeling en heeft vele verenigings-
avonden mede-georganiseerd. Jarenlang heeft Tonny ook
veel fietsdagen georganiseerd, waaronder de provinciale
fietsdagen van de afdeling Zuid-Holland. Nu nog zet ze wan-
deltochten uit voor onze leden, in het voorjaar en in het na-
jaar. Ze is ook leidster van de leeskring van Vrouwen van Nu.
Zij was welzijnsbezoeker van 2006 tot 2017 van 75-jarigen.
Ook is ze sinds 2006 actief bij de ondersteuning van thuiswo-
nende dementerende ouderen van de Burenhulp (nu
Driemaster). Ook organiseerde ze jarenlang de collecte van
de Hartstichting en is ze nog steeds collectant.

lintjesregen

Op 26 april jl. ontving Jans Ooms uit handen van burgemees-
ter Roel Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard een ko-
ninklijke onderscheiding en werd zij benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau.
Leden van Vrouwen van Nu Lekkerkerk (en Zuid-Holland) die
haar goed kennen, weten dat zij niet snel om woorden verle-
gen zit, maar nu was Jans toch echt even sprakeloos. 
Jans is lid van Vrouwen van Nu Lekkerkerk vanaf september
2009 en zij heeft sindsdien al heel wat taken met verve ver-
richt. Niet alleen bij onze afdeling, maar ook regionaal, pro-
vinciaal en landelijk liet zij van zich horen.
Jans is zes jaar voorzitter geweest van Vrouwen van Nu
Lekkerkerk, vervolgens drie jaar contactvrouw van onze
regio, drie jaar voorzitter van Vrouwen van Nu Zuid-Holland
én lid van de landelijke ledenraad.
Daarnaast is zij voorzitter van onze 80+ groep, waarvoor zij
samen met anderen leuke uitstapjes organiseert en begeleidt,
leidt zij een gespreksgroep en doet zij enthousiast mee met
allerlei activiteiten die onze vereniging ontplooit. Verder is zij
tot tweemaal toe dagvoorzitter geweest, eenmaal - in
2015 - bij de viering van Internationale Vrouwendag door de
provincie Zuid-Holland in De Dome in Spijkenisse en eenmaal 
- in 2017 - bij de viering van het 80-jarige jubileum van Vrou-
wen van Nu Zuid-Holland in het Oude Luxor in Rotterdam.
Jans is een bevlogen vrouw die zich met hart en ziel inzet
voor Vrouwen van Nu en wij zijn dan ook erg blij met haar. Zij
is een verbinder die zonder te oordelen en met respect luis-
tert naar de mening van anderen; laat anderen in hun waar-
de. Wij gunnen iedere vereniging een “Jans Ooms”. Namens
alle leden van Vrouwen van Nu Lekkerkerk feliciteren wij Jans
nogmaals van harte met deze welverdiende onderscheiding.

De verraste Joke Hoogerbrugge lid afd Moerkapelle wist
niet wat ze zag toen ze aan de voordeur burgemeester Evert
Jan Nieuwenhuis trof. Ze is al vele jaren mantelzorger, coördi-
nator van het Reumafonds en doet vrijwilligerswerk. “Een
lange lijst die een lintje meer dan voldoende rechtvaardigt”,
meende Nieuwenhuis, die haar echtgenoot de versierselen
die horen bij (Lid in de orde van Oranje Nassau) als konink-
lijke onderscheiding hoort, liet opspelden.
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