
 
 
 
 

 

Beste (oud) leden van Passage, 
 

Agrarisch Vrouwensymposium op 4 oktober 2022 
 

We hebben ons als commissie gebogen over een eventuele eerstvolgende dag in De Til. 
In 2020 kwamen we voor het laatst bijeen, kort voordat corona ook in ons land het leven op 

tal van fronten drastisch veranderde. Velen van ons kregen er mee te maken. 
Nog steeds raken mensen besmet. De hevigheid neemt momenteel af en gemuteerde 

virussen lijken een milder ziekteverloop te geven. Zorgvuldigheid blijft geboden. 
We denken dat een dag als voorheen weer kan. We willen niet wachten tot voorjaar 2023. 

Eventuele nieuwe varianten, zouden zomaar roet in het eten kunnen gooien. 
Daarom kiezen we voor dinsdag 4 oktober 2022. 

 
We hebben een programma samengesteld, waarin ’s morgens het sociaal-maatschappelijke 

naar voren komt. Het begrip armoede lijkt iets voor aan de rand van onze samenleving.  
Maar met de huidige ontwikkelingen op wereldschaal, stijgende inflatie enz. hebben veel 

mensen moeite om het overzicht te houden over de persoonlijke uitgaven. 
Wat gebeurt er met mensen die door welke omstandigheden dan ook gaandeweg of 

plotseling in een situatie komen waarin (financiële) reserves ineens dreigen te verdampen. 
Hoe breng je dat naar buiten, wie mag daarvan weten, wie kan daarbij helpen? 

Allemaal vragen die we liever niet onder ogen willen krijgen. 
Toch overkomt dat veel gezinnen en alleenstaanden in onze tijd. En misschien ook ons. 

Wat dan? Zwijgen en stukgaan, of vertrouwenspersonen zoeken en werken aan 
oplossingen? Een thema, de moeite waard om te overdenken. 

Tenminste, dat dachten wij als commissie en dat denkt ook de stichting Maatje. 
Zij proberen op alle mogelijke manieren mensen te helpen hun eigen situatie met behulp van 

derden beheersbaar te maken, en als het even lukt weer onder controle te krijgen. 
 

Hulp vragen – Hulp ontvangen – Hulp geven 
 

Hoe kijken wij daarna, wat kunnen wij doen? Meeleven, meedenken, vrijwilliger worden? 
 
 
 

Natuurlijk is het een dag van ontmoeten, vandaar de lunch, zoals gewoonlijk. 
 

’s Middags maken we kennis met de Schaapherder van Rotterdam. 
 

We nodigen u van harte uit voor deze dag. Zegt het voort en kom naar Giessenburg. 
Daar was het toch eigenlijk altijd gezellig op de eerste dinsdag van februari? 

Dat kan het op de eerste dinsdag in oktober ook worden als u komt. 
 

 

 
Voor tijden en wijze van opgeven Z.O.Z. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Beste (oud) leden van Passage, en overige belangstellenden, hartelijk welkom op het 
 

Agrarisch Vrouwensymposium 
 

dinsdag 4 oktober 2022, 
Zalencentrum De Til 

Breestraat 1, 3381, Giessenburg 
 

Zaal open: 9 uur 
 

PROGRAMMA 
 

10:00 uur  opening door Sjaan Slingerland 
10:15 uur lezing door mensen van SchuldHulpMAATJE Vijfheerenlanden 
  thema: Hulp vragen – Hulp ontvangen – Hulp geven 
  Na de lezing discussie met de zaal 
 

12:00 uur L U N C H   en   O N T M O E T I N G 
 

13:30 uur start middagprogramma 
  Schaapherder Oosthoek, stadsherder te Rotterdam 
 

15:00 uur sluiting 
 

Kosten: € 25.00, graag gepast betalen bij aankomst 
 
In de foyer stands aanwezig van: 
 

Elly Bakker, bloemen 
Josina Hoek, producten Vietnam-zending 
Ineke Visser, creatief met wilgenteen 
Sjanie van Vuren, kaartenstalletje (opbrengst Hospice Gorinchem) 

 

 
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: 

CBTB-fondsen 
CCA- Krimpenerwaard 
 

 
opgeven  via de telefoon bij Wil Versluis, 0183-601515 of  
tot 26-09 via de mail bij Lies Bassa, bassajle5@gmail.com 

 


