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landelijk voedselplatform
Vrouwen van Nu heeft in samenwerking met LTO Noord
Vrouw & Bedrijf het initiatief genomen voor de opstart van
een landelijk voedselplatform.
 
Het Landelijk Voedsel Platform heeft twee doelen: zicht krij-
gen op de verschillende waarheden over voedsel en de groei-
ende polarisatie in discussies over voeding in relatie tot ge-
zondheid, milieu en duurzaamheid ombuigen naar een dia-
loog waarin naar elkaar wordt geluisterd. In de samenwer-
king tussen Vrouwen van Nu en LTO Vrouw & Bedrijf wordt
de dialoog tussen vrouwen die als consument de boodschap-
pentas vullen en boerinnen gestart. Gesprekken die op een
afdelingsbijeenkomst van Vrouwen van Nu of LTO Vrouw &
Bedrijf zullen worden gevoerd.
Met behulp van deze toolkit kan zo’n bijeenkomst worden
georganiseerd. De toolkit kan via het landelijk bureau aange-
vraagd worden bureau@vrouwenvannu.nl . Geef aan of u de
toolkit per post of per mail wilt ontvangen.
Inhoud toolkit:                                                                                 
                                            
De toolkit bevat alle ingrediënten voor een afdelingsbijeen-
komst over voedsel en bestaat uit de volgende onderdelen:
 1. Een pubquiz
 2. Discussie stellingen om met elkaar in gesprek te gaan
 3. Vrouwen van Nu Magazine van februari 2022, een special
over voedsel, interessant als aanknopingspunt voor de ge-
sprekken tijdens een afdelingsbijeenkomst.
 4. PR materiaal om je bijeenkomst aan te kondigen in lokale
media en op sociale media
 5. Beeldmateriaal om rechtenvrij te gebruiken voor de be-
richten in de media en tijdens de bijeenkomst.
 6. Daarnaast kan de afdeling een boerin of tuindersvrouw
uitnodigen die komt vertellen hoe zij voedsel produceert. Zij
vertelt over wat zij doet op haar bedrijf en gaat in gesprek
met de zaal over het thema voedsel. Over waarheden en on-
waarheden en vragen die er leven bij de consumenten van
voedsel. Onbegrip proberen weg te nemen en meer begrip
voor elkaar te krijgen als boer en burger, daar gaat het om.
Maar vooral om elkaar te ontmoeten en er een gezellige,
leerzame bijeenkomst van te maken.
 
LET OP: Heb je een boerin uitgenodigd voor jullie afdelings-
bijeenkomst, zorg er dan voor dat zij van te voren de toolkit
ook ontvangt. Bespreek met haar het programma dat jullie

voor ogen hebben voor de bijeenkomst, zodat ze goed weet
wat ze kan verwachten en haar verhaal goed kan afstemmen
op de rest van het programma.
 
DE AFDELING IS te allen tijde verantwoordelijk voor het
programma van de bijeenkomst, niet de boerin.
Joke Toren en Lideke Bierema kunnen gemiddeld 15 minuten a
20 minuten iets vertellen over hun bedrijf. Wij komen samen
voor de avond. De een heeft een akkerbouw/pootgoed bedrijf
, de ander heeft een biologisch veehouderijbedrijf.
 
NB: 
"Zet hem alvast in de agenda"

Agrarische ontmoetingsdag op donderdag 23 februari geor-
ganiseerd door de Agrarische Commissie Groningen.
Plaats en thema wordt bekend gemaakt via website en mai-
ling.
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blijham

 
Na 2 jaar wachten vanwege corona, kon
ons uitje t.g.v. het 75 jarig bestaan van
onze afdeling eindelijk doorgaan…
We (37 leden) gingen met de bus voor
een tochtje door ons mooie Oost Gro-
ningen, waarna we  aankwamen bij de
haven van Midwolda. Daar stapten (en
rolden, want ook de dames met rolstoel
en rollator waren mee) we aan boord
van de rondvaartboot voor een tochtje
op het Oldambtmeer.
Aan boord genoten we van een bakje
koffie/thee met cake en nog een glaasje
fris en sommige dames namen zelfs een
glaasje advocaat met slagroom… Onder-
weg konden we de vele nieuwe huizen
in de Blauwe Stad bewonderen en luis-
teren naar wat de gids ons vertelde over
de totstandkoming en verder verloop
van deze nieuwe locatie.
Weer aangekomen bij de bus, bracht
deze ons naar het buurthuis te Wedde,
alwaar we genoten van een heerlijk
koud en warm buffet.
Al met al een hele gezellige middag en
avond, mede dank zij het prachtige
weer, getuige bijgaande foto.
Roelie v.d. Wal

slochteren
Na een periode van 4 maanden, waarin
wij met z’n allen hebben kunnen genie-
ten van een fantastisch mooie zomer, is
het weer tijd om onze ledenbijeenkom-
sten weer op te starten. We staan aan
het begin van een nieuw seizoen Vrou-
wen van Nu. Het bestuur heeft getracht
een gevarieerd programma te brengen
voor het seizoen 2022/2023. En dat we

er met z’n allen weer zin in hadden, be-
wees het aantal dames, dat aanwezig
was op onze openingsavond, 22 septem-
ber jl.. En niet alleen onze eigen leden;
wat was ik trots en blij dat ik ook nog
eens 8 nieuwe gezichten kon verwelko-
men. Voor onze eerste avond stond een
optreden van de Parkheemster Wichter
en Jongens  op het programma. Het zou
een vrolijke muzikale avond worden.
Maar helaas, de muziekkeuze lag bij
onze groep vrouwen niet in het gehoor.
Maar wij hebben er wel een leuke avond
van gemaakt. Koffie met zelfgebakken
appeltaart door de 3 bestuursleden werd
zeer gewaardeerd. Dat in de pauze ge-
noten werd van de rondgebrachte con-
sumpties, behoeft geen nadere uitleg.
Onze oudste lid, Geertje Schipper, met
aan haar zijde Selmalet Jonker, genoot
zichtbaar van haar glaasje advocaat.
Geertje is een mooi mens, heeft ook al-
tijd prachtige verhalen en is nog zeer ac-
tief in het bakken van kniepertjes. Al
jaren bakt zij voor onze club 1500 knie-
pertjes, die verkocht worden op de jaar-
lijkse markt. De dames van de Hobby-
markt hebben een kraam, gevuld met
door de leden gebakken cake, poffert,
kruidkoek etc. aangevuld met de 1500
kniepertjes van Geertje en het houden
van een verloting. Het is altijd weer een
feest te horen, wat de opbrengst van die
dag is. En dat is tot op de dag van van-
daag altijd een fijne aanvulling in onze
kas. Daar zijn wij als bestuur erg blij mee
en kunnen we onze leden weer wat ex-
tra’s bieden. Geertje is 24 september 90
jaar geworden. We hopen nog lang van
Geertjes bijdrage te mogen genieten.
 
Geertruida Drenth

Ter Apel
75 jarig jubileum Vrouwen van Nu afd.
Ter Apel.
Maandag 17 oktober jl. vierden de
Vrouwen van Nu uit Ter Apel hun 75
jarig jubileum in Lunchroom-Brasserie
Enjoy in Ter Apel.
Nadat de voorzitter iedereen welkom
had geheten en een inleiding hield over
de geschiedenis van de Vrouwen van Nu,
konden we gezellig met elkaar pratend,
genieten van koffie of thee met gebak.
Daarna, onder het genot van een borrel-
tje, had de kok van Enjoy een heerlijk
diner voor ons bereid. Ook werd er
samen nog een lied gezongen over ver-
schillende activiteiten, die er de laatste
10 jaar binnen de vereniging waren ge-
organiseerd.
Tot slot bedankte de voorzitter de leden
voor hun aanwezigheid en had het be-
stuur nog een bloemetje voor iedereen
als herinnering aan deze dag.
Gé Kranenborg

usquert

Bijdrage Vrouwen van Nu, afdeling
Usquert voor OBS Usquert
Door de Vrouwen van Nu, afdeling
Usquert werd in oktober jl. een actie ge-
organiseerd om  de Openbare school
(OBS) Usquert te steunen. Er werden
kruidkoeken en cupcakes gebakken en
verkocht voor een bedrag van € 165,-. De
opbrengst is aangeboden door het be-
stuur aan de kinderen van de basis-
school. Het bedrag wordt besteed aan
het speelplein, welke niet alleen tijdens
de schooluren maar ook daarbuiten ge-
bruikt kan worden door alle kinderen
van het dorp Usquert.  
Lideke Bierema
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zuidhorn

Volgend jaar in februari bestaat onze
vereniging 75 jaar.
 
Op 25 februari 1948 is de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling
Zuidhorn opgericht maar eigenlijk be-
stond de vereniging toen al 31 jaar.
Anna Jensema, lerares aan de land-
bouwhuishoudcursus in Zuidhorn richt
in januari 1917 met een aantal van haar
oud-cursisten een vereniging op onder
de naam “Vereeniging ter behartiging
van de belangen van ’t Huisgezin ten
platten lande”.
 
De vrouwen gaan voortvarend van start
en een jaar later telt de vereniging al 37
leden en 14 donateurs.
Vanuit de in 1930 opgerichte “Bond van
boerinnen en andere plattelandshuis-
vrouwen” werd nog een oproep gedaan
zich bij hen aan te sluiten. Maar daar
wilden ze niets van weten.
 
Een aantal leden van ons bestuur is in
het kader van ons jubileum in de historie
van onze lokale afdeling gedoken.
 
Vanaf het begin in 1917 werd van de
avonden en activiteiten uitgebreid ver-
slag gedaan in de notulen. Deze werden
tot 2002 met de hand in schoonschrift
geschreven en gaven een schat aan in-
formatie over wat vrouwen toen bezig
hield.
Ook gaven ze een tijdsbeeld weer dat al
ver achter ons ligt.  
Het zorgde voor zowel nostalgische als
hilarische momenten.
Na onze ‘leessessie’ wilden we deze ge-

schiedenis graag vastleggen en delen
met onze leden. Toen kwam de vraag:
hoe kunnen we dit het beste
overbrengen?
Eén van de leden kwam met het voor-
stel een film te maken. Een film neemt je
mee terug in de tijd. Maar waar vind je
een filmer en hoe gaan we het
vormgeven?
We hadden geluk een ervaren filmer te
vinden in de persoon van Dirk Vos die
meteen enthousiast was over het idee
en ons graag wilde helpen.
Het werd een behoorlijk project en we
zijn trots op het resultaat.
 
De film “Vrouwen van Toen worden
Vrouwen van Nu” geeft in de eerste
plaats een overzicht van de geschiedenis
van onze afdeling, afgewisseld met oude
filmbeelden en een aantal interviews
met enkele leden.
Op onze startavond in september is de
film enthousiast ontvangen.
Het was de aftrap naar ons 75-jarig jubi-
leum in februari waar we ruimschoots
aandacht aan zullen besteden.
 
Marian van Kampen

krops
wolde 
 
“De Vrouwen van Nu in Kropswolde be-
staan al zeventig jaar met nog eens vijf
erachteraan”
 
Vrouwen van Nu Kropswolde bestaat
75 jaar en dat hebben we geweten. ’t
Kropshuus was getransformeerd tot een
ware feestzaal en buiten wapperde de
VvNu-vlag ons een warm welkom toe.
Na een glaasje Prosecco en een corsage
voor alle leden konden we aan de dis:
een smakelijk warm/koud buffet, met
koffie en gebak toe. De zachte achter-
grondmuziek viel totaal in het niet bij de
decibellen van de tafelconversaties. Qua
stemvolume hebben we door de jaren
heen onze kwaliteiten zeker behouden.

 
In dat 75-jarig bestaan is een aantal ju-
bilarissen een heel stuk meegegaan: Aly
Kroeze (50), Hilly Keen (50), Hennie van
der Kleij (40), Liny Imminga (40) (van
links naar rechts op de foto hieronder)
en Marietje Visser (40); de laatste kon
helaas niet aanwezig zijn. De jubilarissen
kregen een persoonlijke toespraak van
voorzitter Petra Brinkhuizen met daarbij
een prachtig bloemstuk.
 
Secretaresse Jenny Terburg had de ge-
schiedenis van de Vrouwen van Nu heel
treffend verwerkt in een lied, dat met
verve door het bestuur werd gezongen.
Tot slot swingden alle dames er lekker
op los, door een knallende drive-in--
show en muziekquiz van Leediedzjee.nl.
Moe maar voldaan kunnen we met
recht terugzien op een geslaagd feest.
Sinds 1947 verbinden we als vereniging
vrouwen onderling en dat blijven we
doen!
 
“En als ‘t aan ons ligt dan gaan we
ervoor 
Op deze manier tot zeker 100 jaar door
NBvP heet nu Vrouwen van Nu
Maar samen, gezellig staat nog steeds
op het menu 
Wat ook is gebleven, is omzien naar
elkaar
De Kracht van de Vrouw,  in een simpel
gebaar”
 
Willy van de Meer, Bestuurslid Vrouwen
van Nu Kropswolde
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Text van document

Nog zie ik mij huppelend door het stille
dorp naar huis gaan, op zondagmorgen,
na de zondagschool. Ademloos heb ik
geluisterd naar het verhaal van de domi-
nee. Welk verhaal? Dát weet ik niet
meer, wel weet ik nog hoe mooi en
beeldend de dominee kon vertellen. Hij
was een imposante man, rijzige gestalte,
markante kop, een prachtige snor en
een krachtige, volle stem. En als hij dan
verhalen vertelde uit het Oude Testa-
ment, over Abraham of Jozef, dan zag je
hem erbij.
Over een week is het Kerstfeest. In de
mooie, eeuwenoude kerk hebben de
hele week elke avond de lichten ge-
brand. De voorbereidingen zijn in volle
gang. Met klasgenootjes lopen we er
nieuwsgierig langs om een glimp op te
vangen van de versiering. Alleen de
grote jongens mogen helpen.
En dan eindelijk is het zover. In mijn
nieuwste kleren loop ik aan de hand van
moe in het donker naar de kerk. Buiten
op het pad bij de kerk horen we al de
kerstliedjes. Uit de grote ramen straalt
prachtig licht. Binnen is het warm, de
grote kachel gloeit en de enorme kerst-
boom staat in volle glorie op het altaar.
De vele lichtjes stralen je warm en vrolijk
tegemoet. Met de andere kinderen van
de zondagschool mag ik voorin zitten,
dicht bij de grote kerstboom. Alle liedjes
zingen we uit volle borst mee, de domi-
nee vertelt het verhaal van het kindeke

Jezus, zoals alleen hij dat kan. Het is heel
stil in de kerk, zelfs de grote mensen
luisteren aandachtig en vol eerbied. Na
het verhaal wordt er warme chocolade
melk uitgedeeld en krijgen we een grote
kerstkrans, het doet onze wangen gloei-
en en onze ogen schitteren bijna net zo
mooi als de kaarsjes in de boom.
En dan het grote moment, het uitdelen
van de boekjes. Om de beurt mogen we
naar voren om het in ontvangst te
nemen. Welke zou ik krijgen?
 
Nu, vele jaren later sta ik voor de boe-
kenkast met kinderboeken, met in mijn
handen het boekje “Ik ben een oude Juf-
frouw”, van W.G. van de Hulst Jr. met
plaatjes getekend door de schrijver zelf.
Aan de binnenzijde, op het tweede blad,
is een kaart met de tekst: “Uitgereikt
aan Fokje van Delden, namens de zon-
dagschool, Kerstmis 1952”.  Er gaat een
warm gevoel door me heen. Ik begin er
in te lezen, mooie, oude taal, streepjes
tussen woorden met meer dan één let-
tergreep en ik bekijk de tekeningen. De
tekening van het meisje met de twee
strikken in het haar in het boekje, dat
was ik. Het boekje ging over mij!  Het
boekje krijgt de komende Kerst een
mooie plaats  bij de kerstboom.

Afscheidsgroet.
 
Na 5 1/2 jaar nemen wij afscheid. We
hebben met veel plezier de katern "Gro-
ningen" voor jullie gemaakt.
We hopen dat er snel iemand is die ons
werk wil voortzetten.
 
Een hartelijke groet van
Janny en Rennie.

Kopij
Berichten voor het volgende magazine
graag sturen naar:
vrouwenvannu.redactiegronin-
gen@gmail.com
Tekst in Word aanleveren, niet in PDF.
Toto's als JPG bestand.
De uiterste inleverdatum is 14 junuari
2023.
Het volgende magazine verschijnt vanaf
24 februari 2023

 
Fokje Oosterveld, Tolbert
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