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Hoe het begon
In de maand voordat twee jaar geleden het coronavirus uit-
brak, werden wij beiden gevraagd om als aspirant lid een jaar
mee te draaien in het bestuur.  Het leek  ons een mooie gele-
genheid om van binnenuit de zaak eens rustig te kunnen ver-
kennen. Maar dit pakte onverwacht  heel anders uit.
Corona
Door corona werd alles voor iedereen ineens nieuw. Vergade-
ren kon alleen nog via Zoom, reguliere zaken schoven naar de
achtergrond en ineens ging het er vooral om hoe we als be-
stuur de onderlinge band onder de leden zo goed mogelijk
konden vasthouden.
 
Tja, en wat doe je dan, als je tijdens zo’n periode om beurten
gevraagd wordt om voorzitter te worden? Ieder voor zich zag
dit echt niet zitten. Uiteindelijk waren we nog niet zo heel
lang lid van de vereniging en ervaring met de normale gang
van zaken hadden we niet op kunnen doen.
 
‘Maar als jullie het nu samen zouden doen?
Dat de een de leiding van de vergaderingen op zich neemt en
de ander zaalvoorzitter wordt? Als je het samen zou doen,
kun je elkaar aanvullen. Natuurlijk kun je ook rekenen op de
support van ons als bestuur!’
 
Uiteindelijk hebben we die stap, met de nodige aarzeling ge-
nomen.
Nu, een jaar later, kunnen we alleen maar zeggen dat we het
heel leuk vinden om dit samen te doen.
We zijn ondertussen een echt team geworden en dit geldt
ook voor de rest van het bestuur. 
Als bestuur in crisistijd opereren, heeft  onderling een hechte
band gegeven. Omdat het coronavirus ook dit hele seizoen
een rol heeft gespeeld, is dit een opstartseizoen geworden.
De activiteiten en de avonden zijn minder bezocht dan we in
september hadden gehoopt. Maar de sfeer is er niet minder
om, integendeel! Wat is het gezellig om weer bij elkaar te
kunnen komen, elkaar weer te zien en te spreken!

 
Nieuw elan
Als bestuur verheugen wij ons al op het volgend seizoen. Dan
hopen we volgend jaar februari ons 75-jarig bestaan te vieren.
Door alles wat er de afgelopen jaren door corona is uitgeval-
len, willen we daar op een feestelijke manier naar toe leven. 
Tenslotte hebben we met elkaar iets in te halen.
Daar willen we beiden en met elkaar zeker het volgend sei-
zoen echt voor gaan!
 
Marian van Kampen en Greetje Rol

mei 2022 - 1



agrarische commissie

“De toekomst in verandering,  Eiwit-
transitie en meer…..”
Dit was de titel van onze jaarlijkse Agra-
rische ontmoetingsdag in maart.
Gelukkig was er na 2 jaar weer een mo-
gelijkheid om elkaar te ontmoeten.
Om 9.30 uur opende de voorzitter Eri de
Groot de bijeenkomst.
Voor de ochtend stonden de heren
Feiken van Avebe en Martens van de
provincie Groningen op programma.
De heer Feiken vertelde op een boeiende
wijze over wat er van het eiwit in de
aardappel wordt gemaakt. En vooral
waar het wordt toegepast. De
3.000.000 ton aardappelen worden
verwerkt in 2 fabrieken in Nederland en
2 in Duitsland.  60% van de aardappels
wordt in de voedingsmiddelenindustrie
gebruikt. De eiwitten  van de aardappe-
len worden in allerlei producten ver-
werkt. Zo wordt er een gom structuur
uit eiwit gehaald als vervanging voor ge-
latine (dierlijk product). Producten
waarin zetmeel is verwerkt, we noemen
er een paar: Unox worst (voor de bin-
dende factor, viscositeit), borrelnoten,
tompouce, Zaanse hoeve kaas. Frites, er
komt een coating over de frietjes zodat
deze niet slap worden. Kibbeling, zet-
meel verwerkt in het beslag dan blijft de
buitenkant lekker knapperig.
40 % van de aardappels  wordt anders
verwerkt. Hierbij moet u denken aan te-
gellijm, glossy magazines (harde gladde

kaft), wc rollen Whimzees (hondenbot-
ten) en voor weefgetouwen (zetmeel-
oplossing maakt de draden sterker).
Kortom de aardappel wordt 100 % ver-
werkt en er blijft weinig restafval over,
en als dat er is wordt dit verwerkt in de

tie versterken. Hoe kun je natuur inclu-
sief boeren en er ook nog een boterham
aan verdienen.
Landbouw , natuur en onderwijs werken
sinds eind 2019 samen in de Regio Deal
Natuur inclusieve landbouw, met als
doel de omslag naar een landbouwvorm
die zowel voedsel produceert als de om-
geving versterkt. In acht proefgebieden
in Groningen , Friesland en Drenthe
wordt gewerkt aan de verbetering van
biodiversiteit, bodemkwaliteit, leefbaar-
heid en het landschap. Boeren die een
goed idee hebben, kunnen een subsidie
aanvraag doen om hun idee ten uitvoe-
ring te brengen. In de noordelijke
kleischil, het gebied tussen Delfzijl en
Harlingen is een leernetwerk bodem op-
gezet. Ook worden de gemeenten bena-
derd om te stimuleren dat bermen met
bloemenmengsels worden ingezaaid.
Ook worden akkerbouwers gestimu-
leerd een akkerrand in te zaaien voor
meer biodiversiteit.
 
Na de lunch kwam Cees Jan Hollander
een helder betoog houden over Da-
none. Danone heeft in 17 landen melkfa-
brieken, niet in Nederland. In Nederland
staat wel een fabriek waar baby poeder
wordt gemaakt, daarvoor wordt melk in
gekocht van o.a. Friesland Campina. De
organisatie houdt zich bezig met ver
markten van o.a. melkproducten. Het
gaf een prachtige kijkje in de keuken van
Danone, opgericht in 1919 met verkoop
van yoghurt. Danone is nu een internati-
onaal opererend bedrijf over de hele we-
reld. Ook in Rusland, de winst wordt nu
in een fonds gestopt om later te done-
ren aan een goed doel. De productie van
melkpoeder in Rusland wordt niet ge-
stopt. Waarom niet? Omdat dan de ba-
by’s in Rusland de dupe zijn van een fout
regime. We weten allemaal dat vrouwen
en kinderen vaak de dupe zijn in een
oorlog, aan welke kant je ook leeft…..
Het was een zeer geslaagde dag.
 
Lideke Bierema en Eri de Groot

veevoeding.
Een enthousiaste patissier (bites of bra-
zilian happiness) uit Groningen is laaiend
enthousiast over het eiwit van Avebe en
we kregen vegan makrons te proeven
(anders wordt er dierlijk eiwit gebruikt).
 We konden kiezen uit chocolade met si-
naasappel, cassis, kweepeer en lavendel.
Na de koffiepauze kreeg de heer Mar-
tens het woord.
Een geheel ander onderwerp waarin
verbinding belangrijk is. De regelge-
ving voor de landbouw is erg groot. De
problematiek van stikstof en fosfaat is
een hot item.  Waar kunnen natuuror-
ganisaties, overheid en de landbouw el-
kaar versterken en samenwerken om
toch een volwaardig inkomen te verdie-
nen. Onderlinge samenwerking met
veehouders en akkerbouwers op gebied
van mest uitwisselen, telen voor elkaar,
uitruil grond om zo goed mogelijk een
kringloop systeem te creëren, wat weer
uiteindelijk ten goede komt aan de bo-
demstructuur.  
Met subsidiegeld van de provincie 
wordt o.a. onderzoek gedaan naar bo-
demkwaliteit, initiatieven voor anders
boeren, hoe kun je de burger-boer rela-
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 80 jaar
  baflo

17 februari 2022
Een feestelijke middag voor de Vrouwen
van Nu. We vieren het 80-jarig be-
staan (vorig jaar). En natuurlijk dat we
na 2 jaar weer samen iets kunnen gaan
doen. Het Schathoes van Verhildersum
was de feestelijke locatie op een zeer
stormachtige dag. Uiteraard werd er
volop gekletst in de op nummer samen-
gestelde groepen.
Na het welkomstwoord door de voorzit-
ter, Ien, werd er voor een verrassende
invulling gezorgd door Adri en Anneke.
Zij brachten een prachtig verhaal over
de vereniging door de jaren heen. Met
wat zoal is ondernomen en aangehoord,
maar ook hoe in de loop der tijd de
vrouwen hierin met hun tijd zijn meege-
gaan. Niet meer direct naar huis na af-
loop, maar nazitten met een (echt?!)
vrouwendrankje: advocaat en wijn. [ ] [ ]

Daarna werd de algemene kennis van
alle aanwezigen op de proef gesteld
door een pubquiz, samengesteld door
Anneke. Vragen over: geschiedenis, poli-
tiek, koninklijk huis, actualiteit en mu-
ziek. De winnaars van tafel 5 mochten
als prijs een prachtig éénpersoons thee-
pot/kop ineen in ontvangst nemen.
Daarmee werd een héérlijke en gezellige
middag afgesloten.
Op naar het ‘gewone normaal’.
 
Anneke van Strien
 

vrouwendag

Onze tweede internationale vrou-
wendag voor alle Vrouwen van Nu uit
de provincie Groningen werd een ka-
dootje voor onszelf. Onder een stralende
zon togen meer dan 100 vrouwen naar
Zuidbroek. In het ochtendprogramma
werden we allemaal warm onthaald
door Janneke Geertsema die ons mee-
nam in het verhaal van haar tante
Agga, een productie van theater-
groep Waark.
Tante was bijzonder en had zogezegd de
antennes ‘anders afgesteld’ staan. Het
verhaal van tante werd op een bijzonder
mooie manier verteld. Niet groots en
meeslepend, maar klein en van heel
dichtbij verteld waarbij de dingen in het
leven die er werkelijk toe doen haarfijn
aangestipt werden. In de pers was er al
heel veel aandacht voor deze voorstel-
ling die nog maar net in de theaters
draait, dus geweldig dat wij deze nu ook
al beleefd hebben. Wij Vrouwen van Nu
bewegen mee!
De lunch werd op voortreffelijke wijze
verzorgd door de medewerkers van de
Broeckhof en van de gelegenheid om nu
eens lekker te snoepen van al het lekkers
op het buffet werd dankbaar gebruik
gemaakt. Natuurlijk werd er ook aan alle
tafels uitvoerig bijgepraat en was het
een genot dat we de maatregelen rond-
om COVID-19 voorzichtig achter ons
konden laten. Voorzichtig, want voorbij
is deze pandemie nog niet.
Om even voor half twee werd het tijd
om de benen te strekken en letterlijk in
beweging te komen.
Onder leiding van Margriet Taselaar van
Kameleon Loopbegeleiding kwam een
groep dames een uur lang intensief in
beweging op muziek èn op de stoel. 
De berichten die wij hierover terugkrij-
gen zijn stuk voor stuk positief.
De filmzaal liep helemaal vol met dames
die de film Nynke gingen bekijken, het
verhaal van de schrijfster Nynke van

Hichtum, moeder van een groot gezin
en echtgenote van Pieter Jelles Troelstra.
Een indrukwekkend verhaal waarin de
hoofdrol gespeeld werd door Moniek
Hendricks.
De derde en laatste groep trok de jassen
aan en begaf zich op een vier kilome-
ter lange wandeltocht door Zuid-
broek onder leiding van Iris Brand en
Sanne Meijer. Deze beide historica zet-
ten zich respectievelijk in voor geschie-
denisonderwijs dicht bij huis en de ont-
dekking van de provincie Groningen. De
afgelopen tijd hebben de dames gewerkt
aan een boek over sterke vrouwen in de
provincie. Het boek komt pas in het na-
jaar uit, maar wij werden alvast op een
voorproefje getrakteerd op een route
waarbij we een tiental verkiezingspos-
ters hebben aangeplakt waarop de ver-
schillende opmerkelijke en sterke vrou-
wen stonden afgebeeld.
Het boek is vanaf het najaar verkrijgbaar
en wij krijgen een berichtje als het zover
is. Wilt u in de tussentijd de dames vra-
gen voor een afdelingsavond, dan kan
dat via info@sannemeijeronderweg.nl of
info@hier-is-iris.nl.
Na deze activiteiten kwamen we weer
samen in De Broeckhof en werd er nog
lang nagepraat onder het genot van een
hapje en een drankje.
Dit kadootje, dat door het voltallige PB is
georganiseerd, smaakt zeker naar meer,
dus we zien nu alweer uit naar de Vrou-
wendag van volgend jaar!
Wil je meedoen met de organisatie hier-
van, laat het ons dan even weten. Alle
ideeën en extra handen zijn welkom!
 
Carin v.d. Wal
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expositie
creatief
Expositie “CREATIEF” van de Vrouwen
van Nu, afdeling Tolbert. (Gr.)
Van 2 april tot en met 11 juni 2022 in de
“Cazemier boerderij” Hoofdstraat 27
9356AT te Tolbert.
- diverse kleurrijke quilts (categorie A)
- bijzondere handwerken in meerdere
technieken
- fijn kantkloswerk
Open: elke zaterdag van 13.30-17.00 uur.
Entree € 3,00. Groepen op afspraak, ge-
durende de hele week, behalve op dins-
dag en donderdag. Een deel van de ex-
positie is op de bovenverdieping; er is
geen lift.
Informatie: Nel Cazemier tel,
0594517302 of via mail Hennie Veenstra 
hvzonneveld@gmail.com
 

Op 28 februari 2022 hebben “De Vrou-
wen Van NU” Afdeling Marum, weer
een gezellige avond gehad bij café/res-
taurant “In de Klaver” te Niebert.
Vijf dames vierden hun jubileum:
60 jaar, Mevr. Y. Hofstee-Noord,
50 jaar, Mevr. A. Heikema-Maring,
45 jaar, Mevr. A. Schipper-Borg,
40 jaar, Mevr. A. van Bergen,
40 jaar, Mevr. H. Dijk-van der Veen
  Alle dames kregen een mooi boeket 
  bloemen en  een attentie uitgereikt.
 
  Femke Dijkstra-Dijk

Afdeling Sappemeer
Na vele weken in lockdown te hebben
gezeten zijn we op 24 februari weer be-
gonnen. De voorzitter heette ons alle-
maal welkom en was blij dat we elkaar
weer konden zien en spreken. We had-
den heel wat jubilarissen te vieren:
Mvr M. Westra , Mvr  K. Darwinkel 25
jaar./ Mvr A. Bakema 30 jaar. Mvr D.
Kruijer, Mvr J. Nannen 35 jaar./ Mvr E .
jonker 40 jaar/. Mvr L.Hoving en Mvr K.
vd Tuuk 50 jaar./ Mvr J.vd Schoot, Mvr J.
Berg 55 jaar.
Alle dames kregen een cadeau en bloe-
men .Na de gezamenlijke foto waren de
contactdames aan de beurt, zij werden
ook geprezen en bedankt voor hun inzet
en kregen een bedankkaart en een bakje
met narcissen. Na de pauze met een lek-
ker hapje en drankje kwam Mvr J. Was-
senaar met haar mooie foto`s en film
over een wandeling langs de Duitse
grens. De voorzitter bedankt iedereen
na afloop van een fijne middag en wens-
te allen een wel thuis.
 
Hanna Kersten

jubilea

Vacature
 
We zoeken nog versterking voor de
agrarische commissie. We zijn een ge-
dreven en gezellige groep dames. We
organiseren drie keer per jaar een activi-
teit en we komen hoogstens vijf keer per
jaar bij elkaar. Denk er over na en neem
contact op met
Lideke Bierema of Eri de Groot
voor informatie.

Colofon

Berichten voor het volgende magazine
sturen naar
vrouwenvannu.redactiegronin-
gen@gmail.com
 
Stuur kopij als Word bastand, 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 aan-
leveren en niet in PDF!. Het is anders
voor ons moeilijk het verhaal passend te
maken.
 
Het volgende magazine verschijnt in
week 39 rond 30 september 2022.
 
De uiterste inleverdatum is:
19 augustus 2022.

vacature
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