Regiodag voor Vrouwen van Nu
Eens per jaar kom€n de bestuursleden van de Noord Hol

nog een aantal meegebrachte

landse afdelinsen van VvN

aanwezigen nog veel reacties
en verhalen losmaakten.
VvN VoorzitteÍ Anneke den

bij elkaar om op de hoogte te
blijven van de ontwikl@lingen
ovet en weer. Er worden dan

ervaÍingen uitgewisseld en
dus ook nieuwe ideeên opge-

Gaswrouw was deze keer de
afdelins Wijdewormer die een
heel bijzonder programma had
opgesteld met Marea de Jong
en Piet Gans van Stichting

Cultuurhistori€ wijdewormet die

€€n uiteenzetting met

dia's en foto's gaven over de
ontsiaansgeschiedenis van de
Na een inleidingvan Marga de

Jong over ontstaan, doelstel-

linsen en werkwijze van

de

Stichting, nam Piet het op zich
om het ontstaan van de polder

uit de doeken te doen.

Hij

historische objecten die bii de

Hollander bedankte de Stichtirg Kunsthistorie voor de interessante presentatie en overhandigde als bljjk daarvan een
donatie aan de stichting.

De dames van VvN gingen
daama aan de lunch om vervolgens e€n bezo€k te brengen
aan de imkerij van Lydia Klok
(Noorde es). Ook daar was

veel informatie te verwerken,
nu over het leven en welzijn
van de bijen. De bijenvolken
en de manier waarop zij zichz€lf in stand houden. De producten die zij leveren zoals

de honing en de bijenwas en
wat wij daar van kunnen ma-

ken. Van d€ honins worden
steeds meer andere producten

begon kort na het begin

van de jaaÍelling, toen

een

Romeinse geschiedschrijver

gernaakt zoals onder anderen
wijn en likeuí. Van d€ bijenwas worden uileraard kaàrsen

melding maakte van 'een ondoordringbaar, rnensvijandig

gemaakt.

moerasgebied met een guur
kiimaat'. Op een computeranimatie toonde Marga intussen hoe daama onze polder
ontstond, werd &ooggemaakt,
besrensd en verkaveld.
Alle aspecten van het vroegeÍe
leven in de Wij dewoÍmer kwa-

de dames zich tego€d doen aan

men veÍvolgens ondersteund

met kaaÍen, tekeningen

en

foto's op een groot scherm
aan de orde. Dat betrof uiteraard de oventromingen en he!
belans van de molens en mol€naars. Maar ook kwàmen het
polder- en gemeentebestuur
aan de orde, het onderwijs, gelool bedrijvigheid, welstand
en armoede, om ten slotte uit

te komen bij het verenigings-

De presentatie eindigde vanzelfsprekend

bij de

Platte-

landswouwen en de Vrouwen
van Nu. Na afloop loonde
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Bij Lydia in de schuur konden
de honins en konden zij proeven van de wijn en de likeur
Ook konden de dames daar ervar€n hoe je zeLf kaarsen kunt

maken door simpelweg

een

lont in h€t venramde kaarsvet
Het was een lange maaruiterst
leerzame dag voor de m€este
dames. Voor de vvN regiobe-

sturen staat Wijdewormer in
elk seval wel op d€ kaart.

