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afdeling Loppersum 90 jaar
Maandag 2 maart 1931: in “Ons Dorpshuis” in Loppersum
komen een kleine 50 dames bij elkaar om te spreken over het
oprichten van een vereniging voor vrouwen.
Men heeft in februari gesproken met de Nederlandse vereniging van Huisvrouwen en op deze avond in maart komt Mejuffrouw Swart van Asten het één en ander uitleggen over de
doelstellingen van de Bond van Plattelandsvrouwen.
Na het vertrek van Mejuffrouw Swart besluit men een vereniging op te richten. Met 29 stemmen voor de Bond van Plattelandsvrouwen en 9 voor de Bond van Huisvrouwen wordt de
Bond voor Plattelandsvrouwen afdeling Loppersum opgericht.
Een bestuur wordt gekozen. De dames Toppinga; Bolhuis;
Dijkstra; Veendorp en Klunder vormen het bestuur van de
nieuwe afdeling.
Het zijn jonge vrouwen, ze willen meedenken in de toen snel
veranderende wereld. Ze willen samen met andere vrouwen
op het platteland niet achterblijven. Ze bespreken de belangrijke onderwerpen van die tijd:
Goed onderwijs voor vrouwen.
Oprichting van huishoudscholen, waar meisje kunnen leren
hoe een huishouden te bestieren.
Goede huisvesting.
Goede hygiëne en de samenstelling van schoonmaakmiddelen.
Stemrecht.
Natuurlijk was het ook een gezelligheidsclub. Men organiseerde uitstapjes. Als het even kan ging men op de fiets, of er
werd een bus gehuurd.
De vereniging bloeide en tot aan de 2de wereldoorlog kwamen de dames maandelijks bijeen om hun onderwerpen te
bespreken, om gezellige avonden te houden, om elkaar te
ontmoeten.
Aangezien men ook landelijk niet van plan was de bezetter
inzicht te geven in het ledenbestand, gingen veel afdelingen
‘ondergronds’. Notulen uit die periode zijn er dan ook niet. De
presentielijsten van die periode werden samen met notulenboeken en kasboeken verstopt.
Pas na de 2de wereldoorlog kwam men weer bijeen. De vereniging werd in bredere zin opengesteld. En tot in de 80-er
jaren bloeide het verenigingsleven. Afdeling Loppersum telde
ruim honderd leden.

Was het jarenlang de gewoonte geweest, dat dochters met
hun moeders meegingen naar de Bond, in de 70-er en 80-er
jaren werd dit steeds minder.
De vereniging begon langzaamaan te vergrijzen. Steeds minder vrouwen kozen ervoor om zich aan te sluiten. Meisjes
gingen langer naar school, vrouwen gingen steeds vaker ook
buitenshuis werken. Men had steeds minder tijd voor het verenigingsleven.
Ook afdeling Loppersum zag haar ledental steeds wat achteruit gaan.
De belangrijke jaren werden gevierd. Het 80-jarig bestaan
werd met een swingend feest in uiteraard “Ons Dorpshuis”
gevierd.
Het 85-jarig bestaan werd al iets rustiger gevierd met een
diner in ‘t Regthuys in Wirdum.
Het bestuur: Aukje Schuurman; Alma Speulman; Alie Wieringa; Miriam Wolfgang en Hilda Schipper hadden graag het
90-jarig bestaan groots willen vieren. Samen met alle leden
van de afdeling een mooi feest houden. Maar Covid-19 gooide
zoals bij zovelen, roet in het eten.
Niet samen een feestelijke dag houden, niet met elkaar een
gezellige dag hebben. Het gaat allemaal niet.
Om deze heugelijke dag niet helemaal ongemerkt voorbij te
laten gaan heeft het bestuur alle leden bezocht en een mooie
orchidee aangeboden.
Afdeling Loppersum Vrouwen van Nu is één van de oudste
nog bestaande afdelingen in deze provincie. Het bestuur en
de leden hopen dat ze gauw weer bij elkaar kunnen komen
om deze verjaardag te kunnen vieren. Maar wie weet, vieren
we over 10 jaar ‘gewoon’ het 100-jarig bestaan.
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agrarische
commissie
In de jaren 30 is de Nederlandse Bond
van boerinnen en andere plattelandsvrouwen opgericht, met als doel het bevorderen van de belangen in de ruimste
zin , van boerinnen en andere plattelandsvrouwen.
Tijdens de bezetting verdween de Bond
uit beeld. Na de bevrijding kwam het
verenigingsleven weer snel op gang. In
1946 werd de naam gewijzigd in Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen.
In de jaren 45-75 waren de boerinnen
nog steeds goed vertegenwoordigd in de
vereniging, maar het aantal vrouwen
met een andere achtergrond nam toe.
De leden werden gestimuleerd om “modern” te zijn en mee te gaan in nieuwe
ontwikkelingen.
In deze tijd zijn er veel verschillende
commissies opgericht, sommige zijn
weer verdwenen andere zijn er nog
steeds. In de jaren 50 werd de diepvriescommissie opgericht. Deze werd opgericht omdat in deze tijd de diepvries in
de mode kwam. Met de komst van de
diepvrieskist moest de diepvries commissie de leden leren-voornamelijk zelf
verbouwde- levensmiddelen in te vriezen.
Een bijzondere plaats in de van oorsprong agrarische bond neemt nog
steeds de Agrarische Commissie in, ontstaan uit de Commissie van Ondernemers. Die ondersteunt en stimuleert de
agrarische vrouwen door het organiseren van activiteiten met als doel belangenbehartiging. Goede relaties met niet
agrarische leden zijn eveneens belangrijk
voor een leefbaar platteland. Contact
leden van de plaatselijke afdelingen leggen de verbindingen met besturen en
agrarische leden. In samenwerking met
de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs werden eind vorige eeuw `s

afdeling
Siddeburen

winters lezingen gehouden voor leden
van beide verenigingen.
De Agrarische Commissie bestaat nog
steeds. De doelstellingen zijn door de
loop der jaren enigszins aangepast.
De agrarische vrouwen bewust maken
van hun rol en positie op het bedrijf en
in de samenleving. Het stimuleren en
ondersteunen om te komen tot het formuleren en behartigen van hun belangen. Het geven van bekendheid aan
leven en werken van de agrarische bevolking.
Het bevorderen van de contacten tussen
agrarische vrouwen onderling en niet-agrarische leden en een andere doelstelling is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van agrarische
leden in hun leefomgeving.
Dit doen wij door jaarlijks een aantal activiteiten te organiseren die voor alle
leden toegankelijk zijn.
In het voorjaar organiseren wij een studiedag. We bedenken daarvoor een
thema en nodigen sprekers uit die het
thema uitdiepen. In mei organiseren we
een excursie gerelateerd aan de landbouw. In het najaar hebben we een ochtend of middag waarop we een bedrijfsbezoek doen.
We hopen onze activiteiten in de loop
van het nieuwe seizoen weer op te kunnen pakken.

Nu we onze maandelijkse bijeenkomsten moeten missen, hebben wij in de
afgelopen zomervakantie een inloopmiddag georganiseerd, in de zaal waar
we ook onze contactavonden hebben
om onder elkaar meteen kop koffie of
thee wat bij te praten, waar 32 dames
gebruik van maakten.
Mede hebben wij onze dames van de
vereniging het afgelopen jaar verrast
met leuke attenties . Voor de zomer een
handig reis EHBO setje met een handgel
wat de dames zeer op prijs stelden. Even
het contact en praatje bij de deur .
Helaas kon het 70 jarig bestaan van afdeling Siddeburen in Maart en onze jubileumavond door corona niet doorgaan,
we proberen in het volgende seizoen
nog een leuke feestavond te organiseren.
Wij van hetbestuur hebben ook een creatieve avond georganiseerd, waar de
dames zich voor op konden geven ,
waar30 dames gebruik van maakten,om
gezamenlijk corona proef van keukendoeken een handtasje te maken.
Voor de kerst zijn wij van het bestuur bij
de dames langs gegaan met een doos
waxinelichtjes en met een heerlijke banketstaaf. De leden waren weer blij verrast met deze attentie.
Voor de paasdagen verrassen wij de
dames nog eenmaal door een bos tulpen
met een oriflame
wonderpotje langs te brengen. Hopelijk
kunnen wij het volgend seizoen weer
van start met onze
contactavonden.
Namens het Bestuur Zwanie Uuldriks.
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tulpenvelden
We gaan op zoek naar de vrolijk gekleurde velden op het
Hoge Land, daar word je blij van. We rijden door een prachtig
landschap. Volop beschenen door de zon. Vergezichten en
een wijde blik. Boerderijen met een beschermende windsingel
van bomen er om heen, her en der verspreid in het land.
Grote en kleine tractors trekken sporen in het land. Er wordt
hard gewerkt.Op de smalle polderwegen is het druk met
landbouwwerktuigen. Gelukkig zijn er uitwijkplekken, daar
staan wij rustig te wachten totdat de grote machines voorbij
zijn. De boeren groeten vriendelijk, ze steken hun hand op,
een glimlach om de mond.

Dit is het land waar ik geboren ben en waar ik van houd. De
vergezichten over de landerijen met altijd een boerderij met
bomen er om heen. De grote luchten en de stille kracht die in
dit alles schuilt.
Fokje van Delden, Tolbert april 2021

Links en rechts van de polderwegen staan grote windmolens,
verspreid door het land. Vele daken en schuren van de boerderijen zijn belegd met zonnepanelen. Ook hier doet men aan
klimaatbeheersing. We rijden door stille dorpjes, mensen,
bezig in de groentetuin, groeten vriendelijk.

afdeling
Zuidbroek
In deze tijd van de pandemie ligt echt
alles op een laag pitje. We doen ons uiterste best om contact te houden met al
onze leden. Dit doen we d.m.v. berichten
via de mail en brieven. Ook regelmatig
een telefoontje en soms als het mogelijk
is een bezoekje. Voor de komende

middelstum
kantens
Het seizoen 2020-2021 loopt bijna ten
einde zonder dat er een bijeenkomst is
geweest.
Wij zijn dit seizoen gestart met een pakket streekproducten voor alle leden om
ze een hart onder de riem te steken.
Ook hebben we de leden gevraagd om
op te schrijven hoe ze de zomer 2020
hadden beleefd. Van de ingeleverde verhalen hebben we een boekwerkje gemaakt en die hebben we met Kerst tezamen met iets lekkers aangeboden aan
alle leden. Een groot succes.
Voor zover wij weten heeft gelukkig niemand van onze leden het virus gehad.
Met de Pasen voor de deur heeft het bestuur met behulp van een lid op 1 april “geen aprilgrap” alle leden een boeket
tulpen thuisbezorgd. Dit werd zeer gewaardeerd.
We hopen dan ook, dat we aan de start
Hopen op een toekomst met gezondvan het nieuwe seizoen eindelijk weer
heid voor iedereen en contact met
een bijeenkomst kunnen organiseren.
elkaar!
Dineke van der Poel, secretaris afd. Zuid- Nog even volhouden en gezond blijven.
Namens het bestuur, Aaltje Pit
broek Vrouwen van NU.
maanden hopen we enige versoepeling
zodat de horeca weer geopend kan
worden en wij onze avonden daar kunnen organiseren. De vaccinaties zijn van
start dus we houden goede moed. We
hopen van harte dat we in mei ons 75
jarig jubileum kunnen vieren. Het draaiboek ligt al klaar. Voor de maanden na
de zomer hebben we nog geen realistisch plan. Het hele programma van het
afgelopen jaar kunnen we weer gebruiken. Wat we ontzettend fijn vinden is
dat we met hetzelfde aantal leden naar
het volgend seizoen gaan!!!!
Erg blij dat iedereen bij onze afdeling
zich betrokken voelt. Met Pasen hebben
we alle leden verrast met een Paasbrood, met een kaartje.
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70-jarig
jubileum

Gesprek tussen 2 theezakjes

afdeling
ter apel

In 1951 werd mevrouw B. Doornbos-Dethmers lid van de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen, afdeling Middelstum. Na haar huwelijk verkaste zij
naar de afdeling ’t Zandt en sinds 1992 is
zij lid van het huidige Vrouwen van Nu,
afdeling Haren. Van januari 1995 tot januari 2001 zat zij in het bestuur van de
afdeling Haren en vervulde zij de rol van
penningmeester.
Dit jaar, 2021, is zij dus al 70 jaar lid van
onze vereniging.
Een, toch wel bijzonder, kroonjaar, waar
het bestuur van de afdeling Haren graag
aandacht aan wilde schenken. Normaal
worden jubilarissen tijdens de jaarvergadering in het zonnetje gezet, maar door
Covid-19 moest er naar een andere oplossing worden gezocht.

Na in september in de grote zaal, op voldoende afstand, in Hotel Boschhuis een
prachtige feestelijke avond met Erik
Hulsegge van RTV Noord ( die over zijn
werk en zichzelf vertelde) en met zang
Mintje, ben jij ook zo blij dat we gevan Josien Bakker te hebben gehad, was
kocht zijn,
het niet meer mogelijk om nog iets te
Ja, Sterretje, in die winkel was het niet organiseren.
erg fijn.
We proberen de leden vast te houden en
Het is er altijd vreselijk koud
ze niet te vergeten.
En door de zwarte thee worden we uit- Met Kerst kreeg ieder lid een attentie en
gejouwd.
een kaartje. Ook hebben we de afdeSnap jij nou dat iemand nog zwarte thee lingscontributie terugbetaald en met
drinkt,
Pasen kreeg elk lid een paasbrood.
Ik vind het discriminerend zoals dat
klinkt.
Ons plan is om weer op de BoeskoolMint en Sterretje hebben een lekker
markt in Ter Apel te gaan staan, deze
smaakje
markt wordt altijd op de laatste zaterEn rooibos en groene thee, zijn lekker
dag in september gehouden.
zacht in het maagje.
Wij versieren onze kraam met vlaggetjes
Een afspraak voor een bezoekje bij mevr. Maar zwarte thee, dat is niet goed,
en ballonnen, wat er een heel fleurig
Als je er geen melk in doet.
Doornbos werd geregeld en ook het
geheel van maakt. De kraam gaan we
Landelijk Bureau werd op de hoogte ge- Zeg Mintje, vind je die vrouwen ook zo inrichten met spulletjes van Vrouwen
bracht van dit geplande bezoek. Zo toog leuk
van Nu. We proberen dan nieuwe leden
één der bestuursleden begin maart met Ja, Sterretje, en ik lach me soms een
te werven. De sfeer is heel goed en geeen bloemetje naar de jubilaris.
zellig, de een maakt koffie de andere
deuk.
Toeval of niet, tijdens dit bezoek leverde Sommigen drinken heel zuinige thee,
brengt koek of broodjes mee.
de post ook een felicitatiekaart van het 1 zakje, daar drinken ze 2 kopjes mee.
Hoofdbestuur van Vrouwen van Nu bij
Het is de moeite waard om nieuwe conHelaas gooien ze ons dan weg,
mevrouw Doornbos af.
tacten te leggen. Afgelopen jaar ging het
Dat is toch jammer zeg.
Namens het bestuur van de afdeling
niet door vanwege corona. We hopen
Je kunt ons als kompres op vermoeide
Haren, Zwanie Blaauw
dat het dit jaar weer door kan gaan. Het
ogen doen
staat alweer hoog op de agenda.
En als zacht bedje in je schoen.
Ook hopen we in september weer met
Ook als potgrond zijn wij te gebruiken
En voor het schoonmaken van je kachel- de afdelingsavonden te kunnen starten.
Bestuur Vrouwen van Nu Ter Apel
ruiten.

kopij

Zeg Sterretje, wat zou je er van denken
Als ze nog eens thee inschenken?
Berichten voor het volgende magazine
Ja, Mintje dat is een goed idee,
graag sturen naar
Doen wij ook weer lekker mee.
vrouwenvannu.redactiegroninIk ga ook graag in bad
gen@gmail.com
Al is het wel erg heet en nat
Tekst in Word aanleveren, niet in PDF!
Maar gelukkig dat duurt maar even
Foto's als JPG bestand.
Een lang bad mogen we niet beleven
Het volgende magazine verschijnt vanaf
En we moeten dan tot slot
1 oktober 2021.
In een bakje, met een deksel er op..
De uiterste inleverdatum is 20 augusHanna Kersten.
tus 2021.

