
   

 

 

  

 

 

De dames stellen zich voor: 
 

 

 

 

                               
 

 

Ik wil me aan u voorstellen. Mijn naam is Jans Ooms. Ik ben 68 jaar, lid van de 

afdeling Lekkerkerk. 
Naast bestuursfuncties bij de plaatselijke Tennisvereniging, en de 
zangvereniging, ben ik 6 jaar voorzitter geweest bij Vrouwen van Nu afdeling 

Lekkerkerk. In de laatste functie heb ik mij verdiept in Vrouwen van Nu als 
landelijke organisatie, en was betrokken bij provinciale activiteiten.  

Voor mij is duidelijk geworden hoe belangrijk Vrouwen van Nu is. Dit uit zich 
vooral in de zorg voor elkaar en onze omgeving. De geboden mogelijkheden ons 
zelf te ontwikkelen. Voor mij is verbinden een belangrijk uitgangspunt. Dit alles 

heeft mij gemotiveerd me beschikbaar te stellen voor een functie binnen het 
provinciaal bestuur. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ik ben Ans de Vries lid van de Vrouwen van Nu sinds 2001. In die tussentijd 6 

jaar voorzitter geweest bij de afdeling Heenvliet/ Geervliet e.o. Daarna 
contactvrouw Regio 8, wat ik met veel plezier doe. Ook heb ik altijd in het 

vrijwilligerswerk gezeten, van peuterspeelzaal, basisschool tot voor gezet 
onderwijs en V.U allemaal in het bestuur. Nu ben ik nog actief in de Beeldentuin 
Ravesteyn in Heenvliet. Daarnaast nog wat hand en spandiensten in diverse 

verenigingen in ons dorp Heenvliet. Het PB is me niet helemaal vreemd, omdat ik 
al twee keer eerder met ze heb mogen samenwerken o.a. met Wereld 

Vrouwendagen en het tachtig jaar bestaan van deze vereniging. Een fijne groep 
mensen die weten waar ze voor staan.  
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mijn naam is Truus van Neuren, ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben 66 

jaar en sinds 8 maanden met pensioen. Ik ben lid van afdeling Heerjansdam. Ik 
heb 27 jaar in diverse functies in de zorgsector gewerkt, 13 jaar als 

maatschappelijk dienstverlener. De laatste 4 jaar heb ik in de OR gezeten van het 
bedrijf waar ik voor werkte. Sinds september vorig jaar ben ik aspirant 
bestuurslid van het PB. Ik heb mij aangemeld omdat het mij leuk lijkt om in het 

bestuur van het PB mee te werken, met elkaar zorg te dragen voor een goed 
functionerend bestuur, als onderdeel van een grote landelijke vereniging: 

Vrouwen van Nu 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mijn naam is Marijke Tellekamp-Niesing, getrouwd met Ruud. Ik ben 61 jaar. 

Mijn hobby’s zijn: wandelen en fietsen in de natuur, steden bezoeken, 
fotograferen, zingen in 2 koren en kleur- en stijladvies geven aan vrouwen. Ik 

ben sinds 2001 lid van Vrouwen van Nu, met onderbreking van 5 jaar. Van 2002 
tot 2008 heb ik 3 jaar een bestuurs-functie bekleed, reiscommissie en workshops 
georganiseerd bij afd. Numansdorp en op het provinciale vlak bij de TAG en 

contactvrouw van regio 7. In november 2013 ben ik weer lid geworden en ben ik 
in november als asp. lid in het PB gegaan en vanaf april 2014 tot heden ben ik 

PB-lid en van 2013-1017 Tag-lid. Daarnaast bekleed ik ook andere 
vrijwilligerswerkzaamheden: wandelcoach en mentor. Mijn talent is: mensen in 
hun kracht zetten. Ik ben in het provinciaal bestuur gegaan omdat ik mij wil 

inzetten voor de vereniging om samen met en voor vrouwen activiteiten te 
organiseren en te ondersteunen. 
 

  


