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groningen
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coronajaar in groningen
en de activiteiten van de afdelingsbesturen

spreekster van die dag het om Covid-19 redenen afweten.
Naarstig werd naar een vervanger gezocht, die werd gevonden in de heer Ernst Flentge. Deze gaf een boeiende lezing
over de oorsprong en het ontstaan van de Hortus. Aan de
hand van een PowerPoint presentatie met afbeeldingen werden we meegenomen op een reis door de Hortus, dat in de
17e eeuw zijn oorsprong heeft aan de Grote Rozenstraat in
Groningen en later in 1965 is verhuisd naar Haren. De middag
is omgevlogen en de aanwezigen gingen zeer voldaan naar
huis.
Door de landelijk opgelegde maatregelen kon ook de Kerstbijeenkomst in december niet door gaan. Om de leden in deze

Vrouwen van Nu Groningen/Haren
Per convo werden de leden dit jaar op de hoogte gehouden
van het wel en wee van de vereniging.
Op 21 september jl. durfde het bestuur het aan om weer een
bijeenkomst te houden. Er werd een grotere zaal gehuurd en
aan alle Corona eisen kon worden voldaan. Helaas liet de

Afdeling Appingedam
Nu een periode dat we geen bijeenkomsten konden plannen hebben we op 23
september
een High Tea geregeld op een prachtige
ruime locatie nl. Het Schathoes bij Landgoed Ekenstein
net buiten Appingedam , het was een
groot succes en iedereen was blij elkaar
weer te zien.

wel zeer bijzondere tijd een hart onder de riem te steken,
werd door de vier bestuursleden en de beide dames van de
programmacommissie een kerststuk bij alle leden thuisbezorgd.
Gezien de vele positieve reacties werd dit zeer gewaardeerd.
Namens het bestuur,
Zwanie Blaauw

Begin december hebben we alle leden
een verrassingstas gebracht.
Namens het bestuur van de afdeling Appingedam
Annemiek Engelage
Vrouwen van Nu Zuidbroek
Onze laatste bijeenkomst van het jaar
2019-2020 was op donderdagavond 12
maart. We waren te gast bij de afdelingsavond van Noordbroek. Spreker J.
Kloosterhuis, Boswachter in het Lauwersmeer gebied, hield een prachtige lezing over de inpoldering en de flora en
fauna van dat gebied. Erg interessant.
Maar wat op viel die avond, dat er een
aantal mensen ontbraken. Er kwamen
alarmerende berichten over het Corona
virus. En niet iedereen durfde te komen.
Dat bleek een dag later : Er werd afgekondigd , dat vanaf zondagavond 15

maart er een intellectuele Lockdown is.
In september hebben wij nog een avond
kunnen organiseren, maar vanaf oktober
werd de horeca ook gesloten en dus
onze bijeenkomsten. Heel jammer, maar
begrijpelijk.
Om het contact met onze leden niet te
verliezen, stuurden we in oktober iedereen een hart onder de riem, middels een
kaartje en in december een kerststukje.
Dineke van der Poel
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Vrouwen van Nu Slochteren
Corona hangt nog steeds als een donkere wolk boven ons. Het komend jaar zal
zeker spannend worden. Kunnen we
weer activiteiten organiseren en kunnen
deze activiteiten ook doorgang vinden,
zodat we weer bij elkaar op de ledenavonden kunnen komen.
De druk van Corona drukt zeker een
stempel op onze Vrouwen van Nu. Juist
in deze tijd moeten we laten zien, dat
we om elkaar denken en er voor elkaar
zijn.
Het bestuur van de afdeling Slochteren
is zeker in het Coronajaar actief geweest. Activiteiten en ledenavonden
werden afgeblazen, maar de handen van
de dames van bestuur hebben volop gewerkt.
Het programmaboekje 2020/2021 is gemaakt. Vergezeld van een heerlijke Knols
koek hebben alle leden het nieuwe
boekje ontvangen.
We dachten in september jl. weer van
start te kunnen gaan, met inachtneming
van de RIVM maatregelen en de 1,5
meter afstand van elkaar. Er waren 40

leden aanwezig met allemaal positieve
reacties op de geweldige openingsavond: Lezing over het Roegwold door
Wilco van der Laan.
Maar helaas, het virus blijft maar onder
ons en er wordt besloten tot een gedeeltelijke lockdown. Het bestuur besluit
alle activiteiten voor de rest van het seizoen af te lasten. De leden krijgen een
heerlijke Toblerone reep chocola als
pleister op de wonde. We blijven aan elkaar denken.
En de handen van de dames van het be-

stuur werken door. Als kerstattentie krijgen alle leden een setje kerstboompjes
in de maten groot, middel en klein en
een lekkere goed gevulde kerststol. Het
bestuur hoopt, dat op deze wijze desal-

In augustus bleek al snel dat dit niet
door zou gaan. Snel hebben we doosjes
gevuld met heerlijke chocolaatjes besteld. Op 26 augustus ging het bestuur,
geholpen door enkele contactdames, op
stap om bij alle leden persoonlijk zo’n
doosje te bezorgen. Het was een regenachtige dag en men nam de coronaregels serieus. Op een enkeling na troffen
we iedereen thuis en men was blij ver-

rast door deze attentie.
Op het laatste moment kon onze koffieochtend, die we volgens de regels gepland hadden, vanwege aangescherpte
maatregelen niet doorgaan.
Ook in de maand december gingen we
weer op stap, deze keer met handgemaakte kerstchocolade, wat ook weer
heel erg gewaardeerd werd door onze
leden. Beide attenties lieten we vergezeld gaan van een brief met een geüpdatete versie van de stand van zaken.
Omdat er aan deze narigheid nog geen
niettemin aandacht geschonken is in dit spoedig einde zal komen, beraden we
bizarre Vrouwen van Nu jaar! We hopen ons wat we in het voorjaar nog voor
met z’n allen op een goede toekomst en onze leden kunnen doen.
we gaan er van uit dat we in september Namens het bestuur, Jo Groenewold,
secretaris
2021 een nieuwe start kunnen maken.
In 2021 bestaat onze afdeling 85 jaar.
We kijken uit naar een geweldig mooi
feest om ons 85 jarig jubileum te mogen
en te kunnen vieren met al onze leden
en partners, vrienden en gasten.
Geertruida Drenth, voorzitter Vrouwen
van Nu afd. Slochteren
Vrouwen van Nu Stadskanaal
Ook voor de afdeling Stadskanaal was
het een raar jaar, waarin wij als bestuursleden er even over na moesten
denken wat er nog mogelijk was en hoe
we dat ten uitvoer wilden brengen.
In eerste instantie enigszins beduusd
over het feit dat het COVID-19 virus
rondwaarde hadden we al snel besloten

Vrouwen van Nu afd. Noordlaren
De leden kregen met Pasen een bos Tulpen, met de Zuidlaardermarkt een Zuidlaarderbol en met Kerst een kerstpakket
met een sierkaars, zelfgebakken knieom aan alle leden een kaartje te bezor- pertjes ( Gallettes ), een doos rolletjes
gen/sturen. Het kaartje was bedoeld als en een bus slagroom.
een bemoediging, omdat we toen nog
De verrassing werd door de leden zeer
dachten dat we m.i.v. september wel
gewaardeerd.
weer van start zouden kunnen gaan. We We hopen elkaar in 2021 gezond weer te
bestonden in oktober 85 jaar en dat
ontmoeten.
wilden we met al onze leden vieren.
H.Hooiveld
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de leden.
Al met al was het een raar jaar waarin
we beseften dat menselijk contact heel
belangrijk is. Gelukkig zijn al onze leden
gezond!
We kijken uit naar 2021 met hopelijk
weer meer vrijheden.
Bestuur Oostwold Betsy, Geke, Janet,
Marian en Tineke

Vrouwen van Nu Oostwold
Het jaar 2020 begon zoals andere jaren.
We hadden in januari de nieuwjaarsbijeenkomst met partner en een lezing
over Boerma’s Antiekhoeve in Uithuizen.
In februari volgde de jaarvergadering
met stadsdichter van Oldambt, Bianca
Holst. Maart kon ook nog net en toen
sloeg de Corona toe en lag alles stil.
We hielden contact met onze leden door
af en toe een mail te sturen. In juni
kwam het bestuur voor het eerst bijeen
en we besloten een magazine te maken
voor de leden met stukjes en foto’s van
onze activiteiten, gedichten, puzzels en
recepten. Dit was een groot succes.
Er kwam enige versoepeling in de maatregelen en in september zijn we met 25
leden bijeen geweest, natuurlijk op afstand. Het deed ons goed om elkaar
weer te zien en bij te praten onder het
genot van een hapje en een drankje. We
waren vol goede moed. We hebben nog
de actie Prik Oostwold schoon gedaan
en een workshop bloembollenmand vullen.
En toen lag opnieuw alles stil, omdat de
Coronabesmettingen toenamen.
In oktober hebben we de leden een
leuke kaart gestuurd. We hadden plannen voor een kerstavond, maar daar
stak onze regering een stokje voor. We
wilden toch iets doen. Dat werd een
kerstpakketje (zie foto) en een boekje
met puzzels en kerstrecepten. We hebben als bestuur veel plezier beleefd aan
de voorbereiding en het inpakken (foto).
Het bestuur heeft alle pakketjes persoonlijk bezorgd en we werden overweldigd door alle positieve reacties van

Vrouwen van Nu Sappemeer
Coronatijd was ook voor ons een bijzondere tijd.
Geen gezellige middagen, avonden, activiteiten. In het begin kon dat nog met
kleine groepjes maar later mocht ook
dat niet meer en werd alles stopgezet.
Dat was voor iedereen moeilijk, want
wat kan je dan doen om toch kontakt te
houden met de leden.
We hebben toen met een groepje dames
voor iedereen een mooie zelfgemaakte
kaart gemaakt met een leuke tekst er in
en die naar alle dames verstuurd. Dat
was een succes.
Een aantal dames had bedacht om met
Kerst een leuk presentje bij de dames te
bezorgen. Een kerststol met spijs verpakt in een mooi rood doosje met daarop een handcreme,(kapotte handen van
het wassen). Dit alles voorzien van een
prachtige kerstkaart. Alle 73 pakjes zijn
met veel enthousiasme ontvangen en de
reacties hierop waren geweldig.
Wij hopen dat we in het nieuwe jaar
weer allerlei leuke bijeenkomsten en activiteiten met elkaar kunnen organiseren.
Gerda Voogt

Vrouwen van Nu te Glimmen
Zoals bij alle verenigingen hebben er ook
bij ons weinig activiteiten plaatsgevonden. Voor de 500 euro van het Provinciaal Bestuur hadden we een dagje uit gepland en wel in mei, wanneer de dagen
zich weer vullen met zonneschijn en een
aangename temperatuur de natuur doet
ontplooien en de koolzaadvelden hier in
het Noorden volop in bloei staan.
In eerste instantie waren we vol goede
moed dat er na de zomervakantie op
gepaste afstand weer activiteiten mogelijk zouden moeten kunnen zijn. Met een
lezing van Paulien Medema over haar
werk bij het Mobiel Medisch Team, hadden we op onze eerste avond in september een goede opkomst. Iedereen
genoot van het weerzien en de lezing,
maar miste door de onderlinge afstand
van 1,5 meter wel het gezellige kletsen
over en weer met elkaar.

Online kwamen er mooie initiatieven
voorbij die we, voor zover mogelijk,
deelden met onze leden. Er zijn geurzakjes met lavendel gemaakt en rondgebracht in het kader van geur brengt
kleur.
En in plaats van ons jaarlijkse Kerstbuffet, dat altijd geheel door het bestuur
zelf wordt gemaakt, hebben we een
heerlijke kerststaaf met bonbons thuis
bezorgd. We hebben ervaren dat er veel
positiviteit heerst onder onze leden door
de praatjes aan de deur en de vele bedankjes.
Voor nu wensen we een ieder een goed
en gezond 2021 toe en blijven daarom nu
nog zoveel mogelijk thuis.
Irma Karsten
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Vrouwen van Nu Kropswolde
In februari van dit jaar was de jaarvergadering, met na de pauze het blijspel ‘Het
Poëzie-album’, opgevoerd door een aantal leden. Het was de laatste afdelings-avond van seizoen 2019/20, het coronavirus haalde een streep door de rest.
Normaal is het in de zomer ‘stil’ rond de
Vrouwen van Nu, maar deze keer hadden bestuur en leden regelmatig contact. Zo werd aan de leden gevraagd om
te laten weten of er behoefte is aan
contact, hulp e.d. en kregen ze als ‘hart
onder de riem’ een zonnebloemkaart
met -zaadjes toegestuurd, voor wat
extra ‘zon’ in huis, tuin of balkon. Ook
werden ze uitgenodigd om hun ervaringen in coronatijd op papier te zetten.
Een aantal leden reageerde en van hun
bijdrage is het gedenkboekje ‘Vrouwen
van Nu Kropswolde in coronatijd’ gemaakt. Het werd een kerstpresentje
voor alle leden. Het boekje is in te zien
op www.vrouwenvannu.nl/kropswolde
De leden van de bezoekcommissie voeren zoveel als kan hun werkzaamheden
uit. De wandelclub maakte de eerste
wandeling van dit seizoen, de fietsclub
de laatste fietstocht, zij stappen in april
weer op. De leesclub besprak het eerste
boek en er is een aantal keren gebridged
in clubverband. De commissie Cré-Actief, de reiscommissie en de kunstclub
organiseren voorlopig geen uitstapjes.
De eerste afdelingsavond van het verenigingsjaar 2020/21 ging door. In een
heel andere opzet, maar we waren blij
om elkaar weer te ontmoeten. Alle activiteiten hierna werden afgelast. Wel
kregen alle leden als troost van Sinterklaas een kaart met een foto van hem
en z’n roetveegpieten en een gedicht.

Nu zitten we weer in een lockdown, een
‘harde’ met mogelijk een avondklok.
Het is ongekend! En toch moet het! Om
eindelijk van dat virus af te geraken,
zodat we ons normale leven op kunnen
pakken, Daar snakken we zo naar!
Jenny Terburg

Vrouwen van Nu afdeling Zuidhorn
Wat hebben we het gemist: de bijeenkomsten, lezingen, workshops, uitje van
de 80+ers.
En we hebben elkáár gemist in 2020!
Het bestuur heeft contact gehouden
met de leden door extra nieuwsbrieven
te versturen. Eind mei kregen alle leden
een hortensia als teken van saamhorigheid en bestuursleden hebben de jubilarissen hun cadeautje thuisbezorgd.
Het zal nog wel enige tijd duren voordat
we weer gezellig met z’n allen aan de
koffie/thee zitten en een boeiend programma of workshop volgen. Dat dit
gemist wordt, is gebleken uit de enquête
die het bestuur de leden heeft voorgelegd. Er is weinig behoefte aan digitaal
vergaderen.
De kerstattentie – een tasje met daarin
o.a. een lichtje – is als een teken van
hoop op betere tijden naar alle leden gegaan.
Janny Bekkema
Vrouwen van Nu Nieuwolda
Het jaar 2020 is voor ons allemaal een
heel , om het maar zacht uit te drukken,
vreemd jaar geweest.
Wij als bestuur van Vrouwen van Nu in
Nieuwolda hebben op velerlei manieren
contact proberen te houden met onze
leden.

Regelmatig belden wij willekeurig onze
leden, om te vragen hoe het ging en
hebben we een gezellig praatje gemaakt.
Voor de paasdagen hebben wij alle leden
persoonlijk een bosje tulpen bezorgd,
van onze plaatselijke tulpenboer Otto.
De week voor 5 december is er een banketstaaf rondgebracht met een gezellig
Sint Nicolaaskaartje.
Dit alles werd enorm op prijs gesteld.
Gezamenlijk hebben wij in september
nog een sprekersavond kunnen organiseren met de nieuwe burgemeester van
Oldambt, met natuurlijk de 1,50 meter
regel in acht nemende.
Wij hopen in 2021 elkaar weer op de
normale wijze te kunnen begroeten en
voor de gezelligheid even bij te praten
met een hapje en een drankje.
Hilly Stienstra

kopij
Berichten voor het volgende magazine
graag sturen naar
vrouwenvannu.redactiegroningen@gmail.com
Stuur kopij als Word bestand, tekst
niet groter dan een half A-4 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 publicatie als er
minder dan zes personen op staan.
Het volgende magazine verschijnt vanaf
14 mei 2021.
De uiterste inleverdatum is 2 april
2021.

