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Geef de pen door
In het kader van "Geef de pen door" vertel ik over de Vrouwen
van Nu en ik.
Lid geworden in 1983. Het was toen heel normaal dat je stopte met werken, wanneer je kinderen kreeg. Ik dus ook. Mijn
vriendin vroeg mij of ik mee wilde naar de Plattelandsvrouwen, zoals ze toen nog genoemd werden. Mijn eerste kennismaking van een afdelingsavond met Majoor Boshardt. Deze
avond heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt.
En reden om direct lid te worden.

moet zeggen dat beviel heel goed. In die tijd werden er voor
bestuursleden regelmatig kaderingen georganiseerd. Zowel
Heb de hele ontwikkeling via NBvP naar de huidige naam
voor het hele bestuur als functie kadering. En heel eerlijk, ik
Vrouwen van Nu meegemaakt. Ik was in die tijd bestuurlijk
genoot van de trainingen. Over de organisatie van de vereniactief binnen de volleybalvereniging. Toen mijn bestuursperiging, het invullen van de verschillende functies binnen beode daar ten einde liep, werd ik gevraagd of ik deel wilde uitstuur. Hoe ga je om met kritiek en ook toen al hoe kom ik aan
maken van het afdelingsbestuur van afdeling Nieuwe Pekela.
nieuwe/jongere leden. Een rode draad binnen de Vrouwen
En zo kwam ik in februari 1994 in het bestuur van de afdeling.
van Nu. Ook in deze periode kwam ik in het kringbestuur van
Eerst als secretaris en de laatste twee jaar als voorzitter. En ik
de kring Veenkoloniën. Als voorzitter.
Na de 6 jaar in het afdelingsbestuur ben ik, toen met toestemming van PB, actief gebleven in het kringbestuur. Tot ik
in 2004 gekozen werd in het provinciaal bestuur. Vanuit het
PB was ik verbonden aan de TAG. De training- en adviesgroep
van de provincie Groningen. En ook kreeg ik De Stichting
onder mijn hoede. Het laatste jaar had ik de eer voorzitter te
mogen zijn. Ik vond dit een heel mooie periode. Met name
van de trainingen die geboden werden en de overleggen met
het landelijk bestuur heb ik genoten. Het was heel intensief
maar mooi om te doen. Ik kan ook iedereen aanraden, als je
gevraagd wordt voor een provinciale commissie of het PB,
daar serieus over na te denken. Het is leuk en leerzaam om te
doen. Na de tijd in het PB ben ik nog een aantal jaren actief
geweest als coördinator bij de TAG. En ik ben ook nog betrokken bij de adviescommissie van de Stichting. En ook het
afdelings- en kringbestuur kwamen weer in beeld.
De afdeling is helaas inmiddels opgeheven, maar ben intussen
lid van Ommelanderwijk en zit nog steeds in het kringbestuur.
Het lidmaatschap heeft me in de loop der jaren veel waardevolle contacten gebracht. En zeker bijgedragen tot degene die
ik nu ben.
Mia Haveman
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Handwerken

Leek - Nietap

De expositie van handwerken en andere creatieve uitingen is
dit jaar in het weekend van 13 en 14 april in en rond
de Fraeylemaborg,
Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren.
Het thema voor de wedstrijd is Kleurrijk.
Maar ook minder kleurrijke werkstukken zijn welkom om te
exposeren.

Woensdag 19 december 2018 kwam de afdeling Leek-Nietap
bijeen voor een Kerstlunch in "de Waag" in Nietap . 54 Dames
zaten aan de prachtig gedekte tafels en genoten van een
heerlijke, maar vooral ook gezellige lunch. Op de tafels stonden de door leden gemaakte kerststukjes, deze werden na afloop geschonken aan 85+ leden en dames die door ziekte niet
aanwezig konden zijn.

In de orangerie is een kunstenaar uitgenodigd om te exposeren en zoals u van ons gewend bent zijn er diverse standhouders die op zeer professionele wijze hun passie uitdragen.
Een gezamenlijk project is kleurrijke ballen maken. Ballen van
stof,van garen, van vilt, gepatched, gebreid, gehaakt enz.
De ballen worden gebruikt in een spectaculaire openingsact.
13 april om 10.00 uur. Ze worden na de expositie geschonken
aan diverse zorginstellingen om de bewegingsactiviteiten te
ondersteunen.
Het zou mooi zijn als alle afdelingen een of meerdere zelfgemaakte ballen inbrengen.
Zodra meer info bekend is over openingstijden etc. wordt dit
op de website en in een brief aan de afdelingsbesturen gemeld.
Aanmeldingen voor de voorjaarsworkshops zijn nog welkom
tot 15 februari.
Minicursus tasje weven op weefplank
Data: Donderdag 7 en 14 maart 2019
Tijd: 8.30 - 12.00 uur
Plaats: Weefstuga Wirdum, Rijksweg 19, Wirdum
Kosten: 20 euro (excl. materiaal en koffie)
Docent: Hilda Schipper

Aandachtig werd er geluisterd naar een aantal midwinterverhalen van Jeanet Landman, van "de Verhalenhoed" uit Assen.
Met de geluiden van enkele bijzondere muziekinstrumenten
werden deze verhalen ondersteund. Uiteraard werden actieve Knopen wikkelen met wollen garens (hals sieraad)
dames binnen onze vereniging even in het zonnetje gezet en Datum en plaats 1: vrijdag 1 maart 2019, vanwege afstoting
zongen we gezamenlijk een aantal kerstliedjes, begeleid door kantoor in Haren, plaats
in overleg met de cursisten
Datum en plaats 2: donderdag 14 maart 2019. Tromplaan 86,
ons lid Anneke Rozema. Zij speelde op haar trekzak.
Winschoten
Hierbij wensen we iedereen een mooi verenigingsjaar in 2019, Tijd: 9.30 - 12.00 uur
Kosten: 10 euro (excl. materiaal en koffie)
in een goede gezondheid!
Docent: Ietje de Graaf
Jopie de Boer
voorzitter

Ietje de Graaf
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Gekke vogels
Eind 2018 deden een aantal dames van VVN uit Zuidhorn mee
met een workshop keramiek. Of je nu een gekke vogel, een
aparte schaal of keramieken bloemen wilde maken....
Het kon allemaal tijdens deze workshop.
Je mocht op de site www.pepales.nl kijken naar voorbeelden
en moest van te voren een keuze maken en die bij de aanmelding doorgeven.
Op de eerste avond kregen we een instructie en werd van klei
een voorwerp gevormd. Het is een aparte bezigheid om zo
iets met je handen te vormen en te zien hoe het langzaam
groeit. De producten werden daarna in een oven gebakken.
De tweede avond konden we ons voorwerp met glazuur bedekken. Ook daarbij kregen we eerst een duidelijke uitleg.
Daarna gingen onze vogels, schalen en bloemen weer in de
oven om gebakken te worden.
Het waren twee leuke, gezellige avonden waar iedereen enthousiast bezig was om iets moois te maken.
Na nog een poosje wachten kregen we een mail dat we onze
spullen mochten ophalen. Het was een prachtige uitstalling
waarvan bijgaande foto getuigt.
Rennie Renting

Wij feliciteren
De onderstaande afdelingen vieren hun jubileum:
Nieuw-Scheemda 't Waar - 85 jaar op 7 maart 2019
Nieuwolda - 85 jaar op 22 februari 2019
Noordbroek - 85 jaar op 21 februari 2019
Van harte gefeliciteerd!
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van vod tot vlot reizen
Heeft u zich al aangemeld voor de fietsvakantie of dagtocht?
Voor informatie verwijzen wij u naar de website of het decembernummer 2018 van het magazine.
Ria Hettinga

Workshop van Vod tot Vlot
Meer dan verwacht kwamen de dames zaterdag 19 januari
binnen voor de
workshop van Vod tot Vlot. De bedoeling van deze workshop
is om van niet meer
gebruikte kledingstukken, gordijnen, tafellakens etc. iets
moois te maken en dat
te showen tijdens ons 85-jubileum op 18 april aanstaande. De
aanwezige dames
hadden de kledingkast goed doorgespit. Er kwam van alles uit
de tas. Sjaals,
regenjassen, vestjes, rokjes en zelfs een bijna 50-jarig wit
sprei. Een aantal
dames was zelf al aan de slag gegaan. Zij toonden en showden de gemaakte
creaties. Ook onze ingehuurde, zeer creatieve dame, gaf
mooie ideeën. Zo kon
iedereen met een leuk idee naar huis. Het enthousiasme was
zo groot, dat er een
tweede workshop wordt gegeven. Daar worden de puntjes
op de i gezet.
Verslag Wobbie Krijger

Colofon
Berichten voor het volgende magazine graag sturen naar
vrouwenvannu.redactiegroningen@gmail.com.
Stuur kopij als Word bestand, de tekst niet groter dan een
half A4 of maximaal 200 woorden. Foto's apart als jpg bestand, minimaal 750 KB. Geef je bestand een titel! Vermeld altijd je telefoonnummer, de auteur van de tekst en de naam
van de fotograaf en vraag toestemming voor publikatie als er
minder dan 6 personen op de foto staan.
Wilt u alstublieft uw tekst in Word aanleveren en niet in
PDF! Het is anders voor ons moeilijk om uw verhaal passend
te maken.
Omdat er soms weinig kopij wordt ingeleverd, gaan we in de
toekomst een nieuwe rubriek beginnen. Deze noemen
we:" De afdeling vertelt...." U kunt hiervoor een uitnodiging
verwachten.
Het volgende magazine verschijnt in week 19-2019. De uiterste inleverdatum is: 29 maart 2019.

