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Toen Janny de Jonge mij vroeg als eerste de Pen ter hand te
nemen aarzelde ik even; maar waarom zou ik het niet doen.
Het is immers leuk om jullie over mijn lidmaatschap van de
Vrouwen van Nu te vertellen.
In december 1987 - dus dertig jaar geleden - verhuisden wij
als jong gezin vanuit Onnen naar een boerderij in Noordlaren.
Wij hebben zelf geen boerenbedrijf, maar wilden graag buiten
wonen. Wij hadden geiten en kippen en wilden graag een
grote moestuin. Ik maakte in die tijd zelf geitenkaas en ver-
werkte veel vers fruit tot jam.
Een paar maanden later vroeg buurvrouw Sants, waar ik re-
gelmatig met onze kinderen verse melk haalde, of ik meeging
naar een afdelingsavond van wat toen nog `de Plattelands-
vrouwen´ heette. Ik weet niet meer waar het die avond over
ging, maar ik vond het gezellig. Het was toen gebruik elkaar
in de straat op te halen en arm in arm naar het dorpshuis te
lopen. Een maand later haakte ik dus letterlijk weer aan toen
buurvouw Sants me kwam ophalen. Kort daarna besloot ik
me aan te melden als lid van de afdeling Noordlaren. Ik vond
het leuk - ik houd van dit soort gezelligheid en ontdekte dat
ik mede hierdoor in korte tijd veel mensen in het dorp leerde
kennen.
Als relatief jong lid werd ik al snel benaderd voor een be-
stuursfunctie. Via het afdelingsbestuur kwam ik in het Kring-
bestuur. Van het één kwam het ander…..
De laatste jaren was ik actief als lid van de provinciale werk-
groep PR en als notulist buiten bestuur van het Provinciaal
Bestuur. Hoogtepunt in de dertig jaar lidmaatschap van de
Vrouwen van Nu was voor mij het project van de NBvP in
Benin. Zelf als kind opgegroeid in het voormalige Belgische
Congo volgde ik dit project in West Afrika met grote belang-
stelling en was ik een aantal jaren lid van de landelijke werk-
groep Ensemble. De samenwerking van de NBvP met Agriter-
ra uit Arnhem en plattelandsvrouwen in Benin duurde ruim
tien jaar. Een mooi project, waarbij vrouwengroepen dmv mi-
crokredieten de kans kregen een eigen bedrijf op te starten.
Een paar keer mocht ik mee op missie. Een onvergetelijke er-
varing. De vrouwen uit Benin zijn ook in Nederland geweest.
Ze woonden toen ook een afdelingsavond in Noordlaren bij.
Om gezondheidsredenen heb ik vorig jaar helaas moeten be-
sluiten een streep onder mijn activiteiten voor de vrouwen
van Nu te zetten. Ik ben en blijf ‘gewoon’ lid en hoop nu wat
meer tijd te hebben voor de vele leuke activiteiten die er niet

themadag
Hoe blijf ik zelfredzaam?
Hoe ervaar je het als je ouder wordt en alles gaat niet meer
zo vanzelfsprekend? Hoe blijf ik zelfredzaam, blijf ik lichame-
lijk  en geestelijk fit en gezond om goed te functioneren. Op 17
oktober organiseert het Provinciaal bestuur van de Vrouwen
van Nu Groningen een dag over ‘Zelfredzaamheid en zorg’
voor de leden, vriendinnen en kinderen in de Provincie Gro-
ningen in het Gorechthuis te Haren.
Niet meer zo piep
Deze dag staat in het teken van ‘hoe om te gaan met zelfred-
zaamheid en zorg. Vrouwen van nu organiseert een dag om
hierop zo mogelijk een antwoord te geven. Ook veel dames
van de Vrouwen van Nu vallen onder de categorie ‘niet meer
zo piep’. Veel ouderen, die hun partner hebben verloren, val-

geef de pen door

Aukje Ferwerda  (lid afdeling Noordlaren)
 

alleen lokaal, maar ook provinciaal en landelijk georganiseerd
worden. Ik draag de Vrouwen van Nu een warm hart toe.

len veelal in een diep gat. Eenzaamheid ligt om de hoek. Ook
als je samen ouder wordt zal je moeten proberen je levensstijl
aan te passen, zoals bij eventuele mobiele en/of geestelijke
beperktheid, bijvoorbeeld door alles gelijkvloers in te richten.
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Op 15 februari jl. organiseerde de Agrarische Commissie een
studiedag met als titel “De wereld van het Product”.
De dag werd geopend door voorzitter Eri de Groot. Zij bracht
de efficiente voedselproductie in Nederland onder de aan-
dacht, maar ook de  zogenaamde 'Kringlooplandbouw'. Hoe
kun je zowel economisch als duurzaam produceren in de
landbouw?
De 1e spreker van deze studiedag was dhr. M. Kloppenburg,
directeur Abiant uitzendgroep. In vogelvlucht schetste hij de
coöperatie met 1300 aangesloten agrarische leden. Naast het
aanbieden van de van  oudsher “Boerenhulp” zijn zij ook actief
in de Techniek en Transport/logistiek, Asbestsanering, de
Bouw, Groenvoorziening en de Horeca.
De 2e spreker was mw. L. Altena, brandmanager bij Friesland-
Campina.
Onder het motto van 'Idee..............tot schap' kregen we een
inkijk in de groeimarkt van de sportvoeding en met name het
belang van de inname van proteïne direct na een sportpresta-
tie.
Tijdens de heerlijke lunch genoten we op een heel groot
scherm van het 10km schaatsen voor heren.
De 3e spreker was dhr. J. Koes, van de Nederlandse Voedsel-
en Warenautoriteit (NVWA). Hij nam ons mee in de wereld
van wetten, regels en controles die nodig zijn om de voedsel-
veiligheid te waarborgen.
Rondom 16.00 uur volgde de afsluiting van een leerzame dag.
 

 

Excursie
cie wonen
Op 29 maart verzamelden zich 43 dames zich in de foyer van
aardewerkfabriek Royal Goedewaagen in Nieuw Buinen. We
werden welkom geheten door Anneke Westerhof van de
commissie Wonen. Anneke en Yvon, vrijwilligers bij Royal
Goedewaagen, trakteerden ons op koffie met koek. Anneke
vertelde over de rijke historie van deze fabriek welke van oor-
sprong werd gesticht in Gouda op 13 mei 1612. Begonnen werd
met de beroemde Goudse pijpen waar destijds miljoenen van
werden gemaakt en nu nog enkele duizenden per jaar.  In
1963 werd de fabriek van Gouda verplaatst naar Nieuw Bui-
nen met subsidie van de Overheid. Drenthe kon wel een im-
puls gebruiken in verband met de vele werkzoekenden in dit
gebied.
Royal Goedewaagen werd onder andere bekend om zijn Bols
“KLM-huisjes”.Op dit moment produceren ze onder andere
tegeltjes met de cruiseschepen van de Holland America Line.
Ook de bekende Holland vaas van ontwerper Jan Alblas is een
wereldproduct.
Yvon vertelt over de huidige manier van produceren met
onder andere een 3D-printer, klei gieten in mallen van gips,
het 3x bakken in de ovens, het schilderen en glazuren.
Bij de rondleiding door de fabriek werd het hele proces nog-
maals verteld.  Na de rondleiding namen we nog een kijkje in
het museum en natuurlijk in de winkel.
Het was een  leerzame en geslaagde middag.
Marjan Jansen
 

de wereld van
het product

Overheid trekt zich terug
Ook de kinderen, die vaak mantelzorgers zijn, kennen veelal
de wegen niet om zo goed mogelijk hulp aan hun ouder(s) te
bieden met zo weinig mogelijk zorg. Zij moeten er meer zijn
voor het sociale contact.
Maar wat als je toch beperkingen hebt, hoe kun je je hiermee
zo goed mogelijk redden? Want zorg in de toekomst moet  je
zelf  zo vroeg mogelijk organiseren. De overheid trekt zich zo-
veel mogelijk terug.
‘En wat als je toch enkele beperkingen hebt?’
Tips van professionals
Hoe blijf ik mijn sociale contacten behouden en blijf ik zo lang
mogelijk onafhankelijk van mijn kinderen en/of derden, zodat 
ik geen gebruik hoef te maken van professionals? Wat zijn de
mogelijkheden? Daarvoor zijn diverse professionals uitgeno-
digd om de aanwezigen een beetje wegwijs te maken. Diver-
se sprekers en bedrijven bespreken de mogelijkheden  en
tonen hoe en wat te doen, als je zo gezond en onafhankelijk
mogelijk oud kan en mag worden.
Zet in je agenda: 17 oktober.

Marjan Jansen
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Vrouwen van Nu Winschoten heeft op 24 januari 2018 de zes-
tigste verjaardag van de afdeling gevierd.
 
Onder de aanwezigen was de 90 jarige mede oprichtster
Tjaak Sebens.In het leven van Tjaak Sebens speelt Vrouwen
van Nu een belangrijke rol. Daarom was ze op 24 januari
samen met 124 andere leden aanwezig in Zalencentrum La-
main. De zaal was leuk aangekleed met bloemen op de tafels
en het podium. De tafels waren gedekt voor een High tea.
 
Er werd op die dag gevierd dat precies 60 jaar geleden - op 24
januari 1958 - een afdeling in Winschoten werd opgericht.
Mevrouw Sebens was er bij op die dag. Op initiatief van vijf

winschoten
60 jaar

Tijdens onze jaarvergadering zijn vier trouwe leden in de
bloemetjes gezet. Mevrouw Sanders, mevrouw Horlings en
mevrouw Lukkien zijn 40 jaar lid van Vrouwen van Nu. Me-
vrouw Kloen  spande de kroon. Zij is namelijk al 65 jaar een
trouwe bezoekster van onze ledenavonden. Op negentienja-
rige leeftijd is zij met haar moeder meegegaan en werd ook
lid van de, toen nog, Nederlandse Bond van Plattelandsvrou-
wen.
Namens het bestuur
Jo Groenewold, afdeling Stadskanaal

jubilarissen
stadskanaal

 
 
 
 

dames, waaronder mevrouw Sebens, zouden zij ieder probe-
ren 5 dames mee te krijgen voor de " avond " op 24 januari
1958. In "Hotel Smid" waren die avond 47 dames bijeen en aan
het iend van de avond werd de afdeling Winschoten opge-
richt. Mevr. Sebens bewaart karrenvrachten mooie
herinneringen aan de vele ontmoetingen met medeleden.
Ze is doordat ze in het bestuur van de afdeling heeft gezeten
ook in besturen van andere organisaties terecht gekomen.
Vier leden die ook 60 jaar lid waren kregen een zilveren speld
opgespeld. Tjaak Sebens kreeg een gouden speld, omdat zij
een van de initiatiefneemsters is van de afdeling Winschoten.
Na de huldiging hebben we een toost uitgebracht aan de ju-
bilarissen en op het 60-jarige jubileum.
 
Na de eerste ronde High tea trad het bestuur op met een
tijdsbeeld van 60 jaar vrouwen- geschiedenis. De onder-
werpen werden per 10 jaar gebracht in de categorieën: huis-
houden, bijzondere vrouwen uit die jaren, emancipatiezaken
en het modebeeld van al die jaren. Tussendoor kwamen be-
stuursleden op in de kleding van die tijd. We hadden ook de
hippe versie van die periodes gekozen wat veel hilariteit ver-
oorzaakte, onder andere de flowerpower, de metallic en de
punk look Op het podium stonden kleding en huishoudelijke
materialen uit die tijd. Na de show hadden we nog een finale
van enkele bruidsjurken van de bestuursleden.
 
Hierna gingen we verder met de High tea. Er werd weer aller-
lei heerlijks op tafel gezet.
 
De tweede helft van de middag werd verzorgd door Brigitte
Paulissen. Met behulp van een PowerPoint presentatie vertel-
de zij over de mooie momenten van onze vereniging. In haar
tweede optreden nam ze ons mee naar de toekomst.
 
Na nog een derde ronde High tea met soep en broodjes werd
het feest afgesloten. 
 
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd jubileum.
Willemien Tielemans.
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Maandag 12 maart werden alle commissieleden om 10.00 uur
van harte welkom geheten in paviljoen de Bloemert aan het
Zuidlaardermeer. Onder het genot van een kop koffie en een
stuk appelgebak zat de stemming er bij de 22 aanwezigen al
snel in.
Maar na de koffie moest er ook nog worden gewerkt. Onder
leiding van Silvia Schell  gingen we aan de slag met het be-
schilderen van een van te voren gekozen “dikke dame.” Ge-
weldig om te zien hoe iedereen op eigen wijze hier vorm gaf.
En u zult het geloven of niet, maar sommigen onder ons ble-
ken  een ware Rembrandt.
Om half 1 was het tijd voor de lunch, waaraan werkelijk niets
ontbrak.  Een soepje, diverse soorten brood, een salade en
zelfs een kroket. Nadat we ons tegoed hadden gedaan aan
deze geweldige lunch gingen we verder met onze “dikke da-
me”.  En het resultaat mag er zijn.
Ik heb genoten van deze dag. En ik dank ,denk ik namens alle
commissieleden, het Provinciaal Bestuur voor deze geweldige
dag. Een 10 met een griffel voor de organisatie.
Ria Hettinga

Nieuws uit de provincie en informatie over provinciale activi-
teiten graag per e-mail sturen naar vrouwenvannu.redac-
tiegroningen@gmail.com. Stuur kopij als Word-bestand, fo-
to's als jpg-bestand, minimaal 750 KB. Vermeld altijd je tele-
foonnummer, de auteur van de tekst en de naam van de fo-
tograaf. Het volgende magazine verschijnt in week 39. De ui-
terste inleverdatum is 13 augustus 2018

ReizenCommissiedag
Nieuws van de reiscommissie
Als u dit stukje leest  zijn we inmiddels begonnen met het
derde seizoen van het Denthepad.  Met 49 enthousiaste
dames zijn we begonnen in Borger.  Wat een geweldig feest
is dit iedere keer. Ook de reis naar Gdansk staat in mei op het
programma. Met 21 dames naar de stad waar Lech Walensa
ooit de onafhankelijke vakbond Solidarnosc (Pools voor soli-
dariteit) oprichtte, wat uiteindelijk leidde tot het einde van
het communisme in Polen. Ik verheug me ontzettend op deze
reis en natuurlijk op alle andere reizen die in 2018 nog op het
programma staan. Toch zijn wij als reiscommissie al weer
druk met de voorbereidingen voor 2019.
Waar willen we in 2019 naar toe?
Bestemming                                          wanneer
Stedentrip Valencia                               begin april 2019
Wandelen in Portugal                            half mei 2019
Fietsen rondom Nijmegen                    1 t/m 5 juli 2019
Dagtocht naar Den Haag met bezoek
aan eerste- en tweede kamer              11 juni 2019
Bus en vliegreis naar Zuid-Oost Italië  eind september/begin
oktober 2019
LAW : Kustpad
Bovenstaande bestemmingen en het tijdstip waarop we hier
naar toe willen gaan zijn nog onder voorbehoud. Op de reü-
nie van de reiscommissie, dit jaar op 25 oktober, zijn alle rei-
zen definitief en kunnen wij u alles vertellen.
Namens de reiscommissie, Ria Hettinga
 
 

Een gedenkwaardige dag
Een gedenkwaardige dag voor Stadskanaal, de opening van
het Hospice Tineke Breiderhuis, een thuis voor mensen in hun
laatste levensfase.
Een Hospice met 3 kamers die volledig ingericht zijn en waar
men met persoonlijke bezittingen een thuis van kan maken.
Er is een centrale huiskamer waar de gasten en bezoekers
samen kunnen zijn voor de gezelligheid en voor een kop kof-
fie of een drankje.
Inmiddels zijn we enkele maanden verder en in alle 3 kamers
zijn er nu gasten. Samen met de familie, de zorgcoördinato-
ren, gastdames en gastheren en Meander thuiszorg krijgt de
gast een liefdevolle verzorging. Bezoek mag, maar gaat vaak
in overleg met de gast. De taak van de gastdames - heren is

het verzorgen van de gasten, ontbijt, extra drinken , even de
kussens opschudden, zorgen voor een lekkere warme maal-
tijd enzovoort, maar ook om even met ze te praten. Voor de
familie zijn ze ook aanwezig met een kop koffie, maaltijd
maar ook met een luisterend oor.
Als de gast er niet meer is en de familie komt later om te be-
danken voor de liefdevolle verzorging en het respect, geeft dit
bij ons allen een dankbaar gevoel.
Een Hospice dat met de tijd mee gaat en als Vrouw van Nu is
het fijn en dankbaar werk om hier te mogen helpen. Voor dit
dankbaar gevoel, “doen we het”.
Janny de Jonge
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