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Op 12 oktober a.s. vieren wij de landelijke jubileumdag Vrou-
wen van Nu in Apeldoorn. Er is voor deze dag een mooi en
gevarieerd programma samengesteld. Eén van de onderdelen
in het programma is de mogelijkheid voor elke provincie om
zichzelf te presenteren.
 
Natuurlijk blikken we tijdens de jubileumdag terug op de ge-
schiedenis die achter ons ligt, maar voor de presentatie van
de Vrouwen van Nu in onze provincie leek het ons een mooi
idee om te laten zien waar onze vrouwen nu druk mee zijn en
wat ze bezighoudt.
 
Zo ontstond het idee om een jubileumtas samen te stellen
waarin we folders, boekjes, visitekaartjes verzamelen van al
die Vrouwen van Nu die zich inzetten voor een mooi (eigen)
bedrijf, zich bezighouden met natuurbescherming, toerisme
en recreatie, cultuur, voedselprojecten of welke actuele the-
ma’s dan ook.

Als je materiaal beschikbaar hebt van jouw activiteit, organi-
satie of bedrijf, laat ons dit weten, dan vullen we samen een
mooie tas die door de Vrouwen van Nu uit de andere provin-
cies kan worden meegenomen.
 
Heb je vragen of weet je niet zeker of je jouw initiatief kunt of
wilt delen, neem dan contact op met Carin van de Wal van
het provinciaal bestuur, 06 3619 5458 of
carinvandewal@kpnmail.nl
 
Samen vieren we onze successen en zetten we de Vrouwen
van Nu in onze provincie op de kaart!
Carin van de wal
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oostwold
We hebben een raar jaar achter de rug. Geen bijeenkomsten
met Vrouwen van Nu en bestuursvergaderingen via Zoom.
Als bestuur hebben we geprobeerd contact te onderhouden
met onze leden en we vonden het fijn om van de zomer en-
kele activiteiten te kunnen organiseren.
Jubileum
Op 6 mei 2021 bestond afdeling Oostwold 75 jaar. We wilden
dit uitgebreid vieren, maar corona gooide roet in het eten. Als
alternatief hebben we als bestuur een cupcake naar alle leden
gebracht. Iets wat men zeer waardeerde.
Als het allemaal lukt, gaan we het in oktober alsnog vieren.

Zaterdag 19 juni 2021 fietspuzzeltocht
Op zaterdag 19 juni was er een fietspuzzeltocht. Het weer
werkte goed mee: het was een prachtige dag om te fietsen.
De deelnemers (zie groepsfoto) verzamelden zich op de par-
keerplaats aan de Noorderringdijk. Na ontvangst van de route
met de vragen en een ijsbonnetje vertrokken ze in tweetallen
vanaf 13.30 uur. Er fietsten 16 dames en 4 heren mee. De tocht
was ongeveer 30 km en is uitgezet door Geke en Tineke.
Anja Reumerman werd nog verrast met een mooi ‘dank’ ge-
dicht, gemaakt door Geke, voor al die jaren dat zij en haar
man Rein Vrouwen van Nu ontvangen hebben in de Twee Ol-
dambten.
Onderweg was er voor de fietsers koffie/thee met een heerlij-
ke koek op een plek bij de Beerster plas, verzorgd door de be-
stuursleden Janet en Marian. En er was even tijd om bij te
praten. Bijna aan het einde van de tocht konden de deelne-
mers nog een lekker soft ijsje halen bij de Twee Oldambten
dmv het uitgereikte ijsbonnetje. Na afloop verzamelde ieder-
een zich weer op de parkeerplaats aan de Noorderringdijk.
Hier werd men getrakteerd op een bakje notenmix en een
pakje sap.
De twee winnaars van de puzzeltocht, Anja Reumerman en
Dian Jager, kregen een doos chocolade.
De reacties op de fietstocht waren heel positief en is zeker
vatbaar voor herhaling!

Donderdag 8 juli bijeenkomst op terras de Twee
Oldambten 
Donderdag 8 juli kwamen kwamen we met 28 dames bijeen
op het terras van de Twee Oldambten. De nieuwe uitbater
serveerde bij de koffie/thee warm appelgebak met slagroom
en boerenjongens. We vonden het leuk elkaar weer te ont-
moeten.
Ali Blaauw trakteerde ons op chocolade (Merci) als bedankje
voor alle kaarten, telefoontjes etc. die ze voor haar 90e ver-
jaardag ontvangen had.
Ondanks een regenbui bleef iedereen zitten en na een paar
uur keerde iedereen tevreden huiswaarts.  
Namens het bestuur Oostwold, Marian Kanon          

sappemeer

Tijdens het corona jaar is niemand vergeten, de contactda-
mes en bestuursleden kwamen langs met een kerstbrood,
zalfje voor stukgewassen handen, kaarten, boekenlegger en
paaseitjes. De dames van het breicafé hebben ook niet stilge-
zeten, ze breiden 181 truien, 112 mutsen, 3tassen,14 dekentjes,
28 sjaals,3 jurkjes,12 paar sokken, 2 paar handschoenen, 28
stuks genaaide kleding.
De eerste bijeenkomst na de corona was op 22 juli in Brand-
punt, er waren 50 dames aanwezig.
Heerlijk om elkaar weer te zien en te spreken. We hadden
drie jubilarissen te eren, twee van 40 jaar en een van 25 jaar.
Ze kregen een cadeau en bloemen. Er was aandacht voor de
contact dames die voortreffelijk werk deden met het rond-
brengen van de convo’s. Het activiteiten boekjevoor seizoen
2021/2022 is klaar, we hebben weer hoop voor de toekomst.
Op 26 augustus is er een leuke avond gepland met veel mu-
ziek. 28 september kunnen we met de bus op stap naar Lut-
telgeest en Giethoorn, krijgen koffie met gebak, rondvaart en
diner, een echt uitje. Uiteraard met de geldende corona
maatregels. De fietsliefhebbers komen ook aan hun trekken,
elke eerste woensdag van de maand wordt er een leuke fiets-
tocht uitgezet. Het breicafe komt weer samen op woensdag
8 september en de kegelclub begint op 16 september. Nieuwe
leden zijn van harte welkom.
Hanna Kersten
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netflix
De telefoon gaat. Het is onze zoon, hij vraagt of we al een
abonnement op Netflix hebben en noemt nog eens de voor-
delen op. Films kijken op het moment dat jij dat wilt. Hij vindt
Netflix net iets voor mij, ik kijk graag films. En het is niet zo
duur! Op mijn ontkennend antwoord blijft het stil.
 
 “Nee, vervelen doe ik mij niet en noem op wat ik allemaal
doe. De schrijfclub houdt me bezig. Als de titel van een op-
dracht bekend is, gaan de raderen draaien, zoals Simon zegt
in de serie ‘Toen was geluk heel gewoon’. Ik loop dan rond
met een notitieblokje met pen in mijn zak om invallen op te
schrijven. Een stuk fietsen helpt daarbij ook.   
 
Om niet de hele tijd daar mee bezig te zijn, lees ik het boek
van de leeskring. Voor de zoom-bespreking naderhand maak
ik aantekeningen, plak plakkertjes bij de mooiste zinnen. 
 Om hier ook niet de hele tijd mee bezig te zijn, lees ik een
boek voor mijn plezier. Het huidige boek pakt me zodanig, dat

er iets leuks op de tv is, kijk ik en anders is er altijd wel een
gemist programma.
Oh ja, soms moet er gepoetst worden, maar dat doe ik tus-

Fokje van Delden, ‘21

rijen in Giverny. Elke keer als ik er langs kom, kijk ik wat er
waar en hoe moet komen. En dan zijn er de avonden nog, als

Op de schildersezel staat een doek dat afgemaakt wil wor-
den, onze vroegere vijver. In de stijl van Monet, als de schilde-

zocht heeft. Ben ik daar  ook geweest?   
 

sendoor, dat is niet mijn hobby. Nee hoor, ik verveel me hele-
maal  niet.”

Aan de andere kant van de telefoon blíjft het stil en dan komt
er antwoord, “Ik snap het, jij hebt geen tijd voor Netflix ma.

We willen de volgende week even langskomen, schikt het?”
 

ik in het fotoalbum van Israël op zoek ga naar plaatsen die de
schrijver Eric Ader in zijn boek ‘Oorlogen & oceanen’ ook be-

verrassingentas Baflo
In juni, na de eerste fysieke vergadering van de Commissie
Handwerken en Textiele werkvormen wordt mij een tas
overhandigd. In die tas zitten handwerken van een gevorder-
de handwerkster uit Baflo.
De verschillende technieken kunnen worden gelinkt aan de
landelijke handwerkcursussen die Vrouwen van Nu (toen nog
NBvP) gaf aan de provinciale commissieleden die op hun
beurt het geleerde weer doorgaven aan voorwerksters en zo
ook de leden in de afdelingen bereikten.
Perzisch ajour, Kruissteek allerlei, Zaans stikwerk, Open naai-
werk en 2 paneeltjes met Filet doorstopwerk komen uit de
tas.
Maar wat net zo leuk is, er zitten ook kaarten in van het be-
oordelingssysteem voor handwerken wat de NBvP gebruikte.
De kaarten zijn van 1968-70, 2 x een 1e prijs, een 3e prijs en
een eervolle vermelding bij de handwerkwedstrijd.
 
De kaarten zijn ontworpen door Hil (Hillegonda)Bottema
(1913-1968)
Hil  heeft regelmatig gewerkt voor de NBvP. Samen met
Maria van Hemert heeft ze gewerkt bij het Openluchtmuse-
um in Arnhem op de afdeling Volkskunst. Die samenwerking
heeft geleid tot meerdere publicaties met kruissteek/merklap
patronen.
Hil had vele talenten, zo ontwierp ze de kinderpostzegels in
1961, illustreerde (kinder)boeken ontwikkelde behangpatro-

diend in de beeldende kunst, hetzij als illustrator, schilder of
graficus.                                                              Ietje de Graaf

nen maar ze was ook knipkunstenaar en deze techniek ge-
bruikte ze voor deze kaarten.
Tjeerd Bottema, vader van -, Tjerk Bottema, oom van- en Jo-
hanna Bottema, zus van Hil, hebben allemaal hun sporen ver-
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tolbert
bevrijdingsrokken

den symbool voor wederopbouw: uit
het oude iets nieuws maken. Het verle-
den accepteren en vertrouwen hebben
in de toekomst. Een teken van hoop.
Destijds zijn er zo’n 4000 geregistreerde
rokken gemaakt.
Met heel veel plezier hebben wij in de
CazemierBoerderij aan onze bevrijdings-
rokken gewerkt. We waren weer samen,
zij het op anderhalve meter afstand,
maar we voelden ons zeer verbonden,
mede door het onderwerp WO II.

De Quiltgroep van de afdeling Tolbert
van de Vrouwen van Nu bestaat dit jaar
25 jaar!
We komen regelmatig bij elkaar om el-
kaars werk te bekijken, nieuwe ideeën te
bespreken en te genieten van de gezel-
ligheid van deze sessies. Anderhalf jaar
geleden gooide Corona roet in het eten.
Geen inspirerende bijeenkomsten meer.
Tot…………..
Bij de CazemierBoerderij in Tolbert
waarin het Fredewaldamuseum is ge-
vestigd, staat een oude kuilsilo. In het
kader van ’75 jaar Bevrijding’ is daar een
herinneringsmonument aan de Tweede
Wereldoorlog van gemaakt. Beeldend
kunstenaar Anneke Ekhart heeft in
zeven taferelen de oorlogsgeschiedenis
van Tolbert op de silo geschilderd, aan
de binnenkant zijn informatiepanelen
aangebracht. Het project heet: ‘Vrijheid
verstopt in beton’.

Tot onze grote verrassing werd onze
quiltgroep gevraagd ter gelegenheid van
de presentatie van dit prachtige project,
BEVRIJDINGSROKKEN te maken. Wat
een mooie opdracht!
Deze rokken werden na de bevrijding
gemaakt naar het idee van oud verzets-
strijdster Mies Bossevain-van Lennep:
een Nationale feestrok die iedere vrouw
kon maken, samengesteld uit oude lap-
jes met een persoonlijke herinnering, ge-
hecht op een oude rok. De rokken ston-

uitje met
bon

De zes Bevrijdingsrokken anno 2021 zijn
t/m 27 november te bewonderen in het
(klein maar fijn) Fredewaldamuseum,
CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 in
Tolbert, iedere zaterdag van 13.30-17.00
uur. Reserveren info@fredewalda.nl.
Om de opening extra feestelijk te maken
hebben we ook nog méters vrolijke dub-
belzijdige vlaggetjes gemaakt, van oude
lapjes, in de sfeer van de BEVRIJDINGS-
ROKKEN.
Namens de Quiltgroep van afdeling Tol-
bert, Greet Atsma

17 augustus: Vanmiddag lekker genoten
op een terras in ons eigen dorp met 5
vrouwen, allen lid van de Vrouwen van
nu Zuidhorn.
Onder het genot van koffie met appel-
taart en slagroom ons aangeboden door
het bestuur na een ‘verloren’ Coronasei-
zoen.

We hebben even bijgepraat en deze
ontmoeting hebben we allen als heel
gezellig en waardevol ervaren.

Namens de Afdeling Zuidhorn
Iety van Hylckama Vlieg

kopij
Berichten voor het volgende magazine
graag sturen naar
vrouwenvannu.redactiegronin-
gen@gmail.com
 
Tekst in Word aanleveren, niet in PDF!
Foto's als JPG bestand
Het volgende magazine verschijnt vanaf
17 december 2021
 
De uiterste inleverdatum is 
5 november 2021
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