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Geef de pen door
Mijn verhaal in het kort over het lidmaatschap van Vrouwen van Nu.
In maart 1994 ben ik met mijn gezin
vanuit Wijhe ( Overijssel) naar Nieuw
Beerta verhuisd. De reden van onze verhuizing was onze boerderij met koeien.
Op die locatie waren geen mogelijkheden het bedrijf verder te ontwikkelen.
Aangezien er in Groningen ruimte genoeg is hebben wij de stap genomen om
ons bedrijf voort te zetten in Nieuw
Beerta. Ik moet zeggen, dat was voor
mij een hele stap, zo ver weg van mijn
familie. Maar verhuizen betekent ook,
een nieuwe start. Er wordt een proces in
gang gezet, het doet iets met je.
Na bijna 25 jaar op de boerderij te hebben gewoond zijn we onlangs verhuisd
naar een burgerwoning, het huis waar
onze zoon woonde met zijn gezin. Zij
zijn naar de boerderij verhuisd.
Toen wij in Nieuw Beerta zijn komen
wonen ben ik al vrij snel lid geworden
van de Vrouwen van Nu. Toen nog:
Bond van Plattelands Vrouwen. Daar
werd door mijn zussen nogal wat lacherig over gedaan In het dialect noemden
ze het “platte Wieven”

Tot nu toe ben ik voorzitter van de commissie. Bijna ieder jaar wisselt de samenstelling van de commissie doordat
er mensen uitgaan en er weer nieuwe
mensen voor in de plaats komen. Maar
elke keer hebben we een leuke groep
vrouwen bij elkaar. Ik heb er veel van
geleerd, sprekers benaderen of ze een
lezing willen geven op een studiedag, ik
had dat nog nooit gedaan.
TAG
Op het voorzitters overleg in september
2014 van Vrouwen van Nu kwam de TAG
ter sprake. De training en adviesgroep
van Vrouwen van Nu was slapende. Om
de commissie weer wat nieuw leven in
persoon van onze afdeling aangaf dat ze te blazen werd er gevraagd of er vrouermee wilde stoppen, heb ik mij daarwen zijn die belangstelling hebben zich
voor aangemeld. Ik ging graag naar die in te zetten voor de TAG. Het trok mijn
bijeenkomsten. Wat mij het meest aan- aandacht en ik heb mij ervoor aangesprak was dat je eens ergens anders
meld. Er werd de mogelijkheid geboden
kwam en mensen ontmoette uit de hele een opleiding tot trainer/coach te volprovincie. Met name de excursies, je
gen in Friesland. 3 keer 2 dagen kwam
kreeg de kans om op andere bedrijven te een groep van 12 dames uit het hele land
kijken. Later werden de activiteiten voor in Drachten bij elkaar. Het was een leeriedereen georganiseerd, wie wilde kon
zame cursus over allerlei onderwerpen
zich opgeven.
zoals: wat is trainen, wat is coachen,

PROVINCIALE AGRARISCHE
COMMISSIE
De afdeling Nieuw Beerta bestaat uit
In 2013 werd ik gevraagd voor het beveel leeftijdsgenoten. Waar ik al snel
stuur van de provinciale Agrarische
aansluiting vond en nieuwe mensen
Commissie. Bestuurswerk was niet
leerde kennen. Vanuit iedere afdeling
waren er 1 of 2 contactpersonen voor de nieuw voor mij en sloot mooi aan bij
Agrarische Commissie. Toen de contact- mijn interesses. Dus ik heb ja gezegd.

communicatie, vragen stellen, actief
luisteren. Zo`n cursus haalt weer een
andere kant van jezelf naar boven.
Ik zeg weleens, als we niet waren verhuisd , was ik niet geworden wie ik nu
ben. En daar heeft het lidmaatschap van
Vrouwen van Nu zeker aan bijgedragen.
Eri de Groot
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Van biet tot suiker
de redactie
groningen
wenst u
prettige
kerst
dagen

en een
gelukkig
2019

Woensdag 31 oktober gingen vijftig
vrouwen op excursie naar de suikerfabriek Vierverlaten in Hoogkerk. Dit is
uniek omdat er nog één dagdeel beschikbaar was. De komende productiemaanden zijn de excursies al volgeboekt
voor de leden van de coöperatie en de
zakenrelaties. De suikerfabriek is onderdeel van de Suikerunie en deze valt
onder het agro-industrieel concern
Royal Cosun. Dit concern heeft meerdere bedrijven onder zich in de primaire
sector. Er zijn drie productiefabrieken:
Vierverlaten in Hoogkerk, Dinteloord en
Anklam (Duitsland). In Puttershoek en
Roosendaal staan de specialiteitenfabrieken. Hier worden o.a. de witte en
bruine basterdsuikers, de stroop en de
suikerklontjes gemaakt. De producten
vinden wij terug in de merknaam Van
Gilse. We worden ontvangen met koffie
en thee. Na het welkom praatje krijgen
wij een korte film te zien over de verwerking van biet tot kristalsuiker. Hierin
wordt alles benoemd wat wij tijdens de
rondleiding te zien krijgen. In sommige
productie- en verwerkingshallen mogen
wij uit veiligheidsoverwegingen niet
naar binnen. Na de veiligheidsinstructie
worden we allemaal in een oranje hesje
gehesen, krijgen een helm op en met
een headset gaan we aan de rondgang
beginnen. Wel of geen jas aan, het weer
zit mee. In de fabriek is het erg warm,
buiten is het aangenaam. We worden in
vier groepen gedeeld. Met de headset
kunnen we de rondleider goed verstaan
en fungeert het apparaat gelijk als geluiddemper, want in de productiehallen
is het nogal lawaaiig. Tijdens onze rondgang is het een komen en gaan van de
vrachtwagens met bieten. Via de weegbrug gaat het naar de monsterafname
en vandaar rijden de vrachtwagens naar
de verzamelplek voor de bieten. Via een
ondergrondse lopende band komen de
bieten in de wasstraat. Daarna gaan ze
het verwerkingsproces in. Alle afval, van

water tot en met de onbruikbare delen
van de biet, wordt binnen het bedrijf
verwerkt of gaat als veevoeder van het
terrein af. Het product schuimaarde
komt bij de akkerbouwers terecht. 70%
van de biet bestaat uit water. Dit water
wordt gebruikt voor o.a. wassen, biovergister en of wordt weer gerecycled. Een
gedeelte van het afval gaat in de biovergister die er gas van produceert. Dit gas
wordt weer gebruikt in de fabriek. Het is
niet voldoende om zelfvoorzienend te
zijn, maar daar wordt druk aan gewerkt.
Zeker omdat in de toekomst de gaskraan dichtgedraaid wordt. In Dinteloord werkt de fabriek samen met de
omgeving en is er een kringloop van
energie en afvalverwerking. Nadat alle
groepen weer bij elkaar zijn, hebben wij
onder het genot van een drankje, de
mogelijkheid om vragen te stellen. Na
afloop krijgen we nog een aandenken
mee.
Als agrarische commissie kijken we met
veel plezier terug op een interessante,
leerzame en goedverzorgde excursie.
Lideke Bierema.
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jubileum

wandelclub kropswolde
De wandelclub is één van de Interessegroepen van Vrouwen van Nu Kropswolde.
Sinds de oprichting in 2010 trekken wij
iedere 14 dagen afwisselend op een
maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagmiddag de wandelschoenen aan
en lopen een route van ongeveer 8 km.

TOLBERT - De Vrouwen van Nu, afdeling Tolbert, vierden 16 oktober jl. hun
80- jarig jubileum. Dit feest werd uitbundig gevierd! 120 Vrouwen van Nu (!)
togen naar De Postwagen te Tolbert om
dit jubileum met elkaar te vieren. De
voorzitter heette de leden, de genodigden en het mannenkoor Oosterstörm
van harte welkom; koffie/thee met
gebak (met de afdruk: 80 jaar Vrouwen
van Nu) stond klaar en het feest kon beginnen! Het uitgenodigde mannenkoor
Oosterstörm uit Groningen o.l.v. dirigent, zanger en gitarist Mark Pepping
zorgde ruimschoots voor de muzikale
noten; het dak ging er als het ware af!
Het repertoire bestond niet alleen uit de
bekende zeemansliederen, maar ook uit
bijv. Het Kleine Café, Rolling home, een
medley van bekende liederen enz. De
vrouwen gaven de mannen dan ook een
welverdiend staand applaus! In de pauze
en na afloop konden de dames de tentoonstelling bekijken van oude foto’s,
knipsels, tijdschriften, brieven enz. vanaf
het begin van de oprichting in 1938 tot
heden. Hilarische momenten kwamen
via de fotoboeken voorbij, zoals bijvoorbeeld een lingeriemodeshow! Jaloersmakende figuurtjes stonden afgebeeld!. Bij
de afdeling Tolbert is natuurlijk veel
meer te beleven.
Nieuwsgierig? U bent uitgenodigd om
eens een avond geheel vrijblijvend bij te
wonen. Neemt u vooraf even contact op
met het secretariaat, tel. nr.
0594-512920. Op onze website: www.
vrouwenvannu.nl/tolbert vindt u het
programma tot en met april 2019.
Liesbeth Schuttinga

Al pratend lopen wij soms vanuit Kropswolde een mooie rondwandeling in de
natuur rondom het Zuidlaardermeer of
pakken de auto en rijden naar o.a. het
Noordlaarderbos of Slochterbos. Het
"Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa”, met een oppervlakte van
34.000 ha., wordt door ons vaker bezocht. In het mooie stroomdal is het altijd weer genieten van de diversiteit aan
routes met prachtige heidevelden, zandverstuivingen, elzensingels, naaldbomen,
beekjes, vennetjes met veenpluis, grafheuvels, hunebedden, esdorpen met
brink, hooilanden met boterbloemen en
zuring en niet te vergeten de wilde orchideeën in het voorjaar en herfstkleuren en paddenstoelen in het najaar.
Niets gaat aan ons oog voorbij. Er is altijd wel één van de dames die ons attent
maakt op één of ander natuurverschijnsel. Dit geeft weer stof tot een gesprek,
alhoewel het ons daar nooit aan ontbreekt. Als de wandeling erop zit, zoeken we een leuke gelegenheid om
samen nog even na te genieten met een
lekker kopje koffie of thee. Dit is een
vaste gewoonte.
Gezelligheid staat bij ons voorop, maar
wandelen is ook gezond. Volgens kenners gaan ons hart, bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, botten en spieren, gewicht en geheugen er allemaal op vooruit. En niet te vergeten: tijdens het wandelen leer je elkaar anders kennen dan
op een afdelingsavond.
We sluiten het seizoen altijd af met een
langere wandeling. ’s Ochtends lopen

we het eerste gedeelte van de route en
schuiven dan aan voor een lunch. Na
hiervan te hebben genoten lopen we het
tweede gedeelte van de route. We
nemen nog een afzakkertje en keren
voldaan weer huiswaarts en gaan met
een goed gevoel de zomer tegemoet.
Op 10 oktober van het seizoen
2018/2019 hebben we niet gewandeld,
maar samen met de fietsclub Vrouwen
van Nu Kropswolde een fietstocht gemaakt. Voor ons was het de eerste wandeldatum van het seizoen, terwijl de
fietsclub hiermee haar seizoen afsloot.
Met prachtig weer gingen we vanuit
Kropswolde via Midlaren richting Schipborg. Op het terras van het restaurant
“De liefde van de Drentsche Aa” hielden
we onze tussenstop. Volop genietend
van het zonnetje brachten we al keuvelend ons drankje naar binnen. We vervolgden onze route via een gedeelte van
het “Strubben Kniphorstbos” richting
Zuidlaren. Bij eetcounter “Op ’t Olle
Stee” was een tafel voor ons gereserveerd. We schoven aan, bestelden een
drankje en maakten een keuze uit de
menukaart. Na lekker te hebben gegeten stapten we voldaan op de fiets en
gingen huiswaarts.
Afwachtend wat koning winter ons
brengen zal, trekken wij weer vol goede
moed onze wandelschoenen aan en
trekken erop uit.
Rika Doddema, coördinator
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reizen
De Reiscommissie presenteert.
Donderdagmorgen 25 oktober werden
we door de Reiscommissie warm welkom geheten in restaurant “de Bloemert” aan het Zuidlaardermeer. De belangstellenden, 32 in totaal, werden in de
knusse bovenzaal ontvangen met koffie/thee en heerlijk chique gebak in een
glaasje. Voorzitter Eef Wiegman opent
de presentatie met een korte terugblik
op de reizen van het afgelopen jaar. Ria
Hettinga en Ria Smaal nemen eveneens
een gedeelte van de te bespreken reizen
voor hun rekening.
Wat staat er allemaal te gebeuren in
2019?
We starten op 2 maart in Haulerwijk
met het lange afstand-wandelen. We
lopen in 8x een traject van ongeveer
20km dat zal eindigen in Leer, Duitsland.
Deze wandelingen maken deel uit van
het GROOT FRIESLANDPAD.
De prachtige Spaanse stad VALENCIA
kan bezocht worden van 27 t/m 30
maart. Een stoer programma kenmerkt
deze stedentrip met excursies in de
stad, natuurgebied La Albufera en we
bezoeken het L'Oceangraphic, het
grootste aquarium van Europa.
Voor de diehard wandelaars onder ons is
er een prachtige wandelreis naar PORTUGAL van 14-20 mei. We vliegen naar
Porto en wandelen in de omgeving door
bos, prachtige valleien en we bezoeken
onderweg kastelen en dorpjes. Dit is een
volledig verzorgde reis met eten en drinken, bagagevervoer en gids tijdens de
excursie in Porto.
Wanneer u altijd al wilde weten waar de
politieke besluiten genomen worden
dan nodigen wij u uit voor de dagtocht
op 11 juni naar DEN HAAG. Een bustocht
die vertrekt van de bekende opstapplaatsen en waar, na het bezoek aan het
Binnenhof, ook nog ruimte is om de hofstad verder te verkennen.
Voor de fietsers onder ons: die kunnen
hun hart ophalen tijdens het 5daagse

handwerken
fietsen rondom NIJMEGEN. We fietsen
rondom de historische stad Nijmegen
waarvan de ene dag 64km en de volgende dag 36km. Mocht u graag willen fietsen maar het traject toch te lang vinden
dan kan de reiscommissie ervoor kiezen
om een alternatief te bedenken.
Van 28 september tot en met 5 oktober
vertrekken van voor een 8-daagse vliegrondreis naar het Italiaanse PUGLIA. We
verblijven in een vast hotel en maken
van daaruit uitstapjes naar oa Castel del
Monte en de Werelderfgoed Truli huisjes. Een bijzondere reis met veel cultuur.
Kortom voor elke Vrouw van Nu is er
wel een geschikte reis bij. Wij hopen dat
u allemaal meegaat. Op onze website
https://vrouwenvannu.nl/groningen/de
reiscommissie-presenteert vindt u alle
info over onze reizen en een inschrijfformulier. Even bellen of mailen mag natuurlijk ook.
Marjan Jansen

De Commissie Handwerk en Creatieve Uitingen organiseert de jaarlijkse
tentoonstelling.
Deze wordt gehouden in de Fraeylema
Borg en in de Boerderij, op zaterdag 13
april en op zondag 14 april 2019.
Dit jaar wordt het voor het eerst georganiseerd in een weekend. We willen
graag openen met een ballenproject op
het middenterrein bij de Borg.
Hiervoor doen we graag een beroep
op u allen om ballen te maken in diverse maten, materialen, kleuren, breien,
vilten, haken enzovoort.
De ballen willen we na de expo graag
schenken aan goede doelen, ( therapie
voor jong en oud. speelgoed voor kinderen enz.) of u zegt ik wil het graag terug.
Verdere informatie komt via uw afdeling.
Nog een tip:
Ook in het nieuwe jaar kunt u nog naar
een cursus : Banden Weven.
Janny de Jonge
Colofon

Nieuws uit de provincie en informatie
over provinciale activiteiten graag per
e-mail sturen naar vrouwenvannu.redactiegroningen@gmail.com.
Stuur kopij als Word-bestand, de tekst
Studiedag Agrarische Commissie
niet groter dan een half A4 of maximaal
200 woorden.
Op 26 februari 2019.
Foto's als jpg. bestand, minimaal 750 KB.
Sprekers: Caroline van der Plas, journa- Geef je bestand een titel!
list en agrarisch communicatie specialist. Vermeld altijd je telefoonnummer, de
Annemarieke Aarts, alle aspecten van
auteur van de tekst en de naam van de
energie.
fotograaf en vraag toestemming voor
Jasper Helmantel, tuin en plant.
publikatie als er minder dan 6 personen
Uitnodiging volgt, noteer deze datum
op de foto staan.
vast in uw agenda.
Het volgende magazine verschijnt in
week 7, 2019. De uiterste inleverdatum
Eri de Groot
is: 4 januari 2019.
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