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90 jaar Middelstum / Kantens

 
Vrouwen van Nu, Middelstum/Kantens e.o. vierde haar 90
jarig bestaan.
Op 5 februari 2022 bestond  onze afdeling 90 jaar. Wij hebben
dit door de coronamaatregelen helaas op die datum niet kun-
nen vieren.
Ons bestuur heeft dan ook besloten om dit heuglijke feit te
vieren op de 6e mei met een optreden van Djoeke, Wietske
en Jelle, om feestelijk het seizoen af te sluiten en stil te staan
bij 90 jaar Vrouwen van Nu Middelstum/Kantens.e.o.
Onze voorzitter mevrouw Alie Zijlstra opende de avond met
een terugblik in de geschiedenis van onze afdeling en van de
vroegere Plattelandsvrouwen.
De leden, die meer dan 60 jaar lid zijn heeft ze even bij name
genoemd.

Dit zijn mevrouw A. Jongman-Wiersema 64 jaar lid, mevrouw
J. Groenhof-Venema 60 jaar lid en mevrouw E. Sevenhuijsen-
Ritsema 60 jaar lid. Wat hebben deze dames een ontwikke-
lingen van de Vrouwen van Nu meegemaakt.
Alle onze leden hebben als herinnering een pen met de in-
scriptie “Vrouwen van Nu 1932-2022” aangeboden gekregen.
Dit werd zeer gewaardeerd.
We werden  getrakteerd op gebak bij de koffie en bij de borrel
waren heerlijke hapjes bereid. Het was een heel gezellig
avond waarbij ook de partners aanwezig waren. Er werd
meegezongen en gedanst.
We kijken  met voldoening terug op een gezellig jubileum-
feest en gaan op naar het 95 jarig bestaan.
Aaltje Pit-Post
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zuidbroek

Gezamenlijke avond van de afdelingen Noordbroek en
Zuidbroek!
 
Ieder jaar in maart houden de afdeling Zuidbroek en Noord-
broek van de Vrouwen van Nu een gezamenlijke avond. Door
omstandigheden ging het vorig jaar niet door, maar nu kon
het weer.
We kwamen samen in het dorpshuis van Zuidbroek “de
Broeckhof” en voor deze gezellige avond was uitgenodigd
Aaltsje Ypeij uit de Stapel, in de plaats de Wijk. Onze voorzit-
ter heet ons allen welkom en is blij dat we deze avond samen
kunnen beleven. Veel plezier met elkaar.
 Aaltsje is diskjockey  door het hele land, waar ze o.a. ook vele
avonden als deze verzorgt. Vanavond met assistente Seija. Ze
begint met ons een nummer te geven: 1 t/m 4. Na veel  ge-
schuifel  ontstaan er 4 tafels met 6 of 7 dames.  Aaltsje legt uit
dat ze ons vragen gaat stellen die we kunnen beantwoorden
met de cd A, B of C. Of er komen PIEP vragen. Dat zijn vragen
die beantwoord kunnen worden door diegene die het eerst
op een gekregen piepbeest drukt.
Nou we hebben het geweten! De dames wisten de meerkeu-
ze vragen allen goed te beantwoorden maar naar aanleiding
daarvan moest er soms nog iets gebeuren om extra punten te
verzamelen. B.v. na de intro van “Kom van dat dak af” was de
uitdaging: wie kan er rock en roll? Ook toonden twee dames
hun danskunsten a la Johanna Travola en Olivia Newton John
n.a.v. een meerkeuze vraag over de film Grease. Knap gedaan!
De vogeltjesdans kwam voorbij en de Selvera’s met de Post-
koets.
Na zoveel inspanning zowel met de geest als met ons lichaam
hadden we wel een hapje en een drankje verdiend. Heerlijk
fris drankje en een lekker warm snackje, voor de dames ach-
ter de draaitafel iets vegetarisch: de kaassoufflé. 

 
Weer aan de slag! Het brandend zand van Anneke Grönloh
kwam voorbij en wie het mee kon zingen kreeg weer een
extra punt! Er volgden twee PIEPvragen en één ervan: wie
hoor je? Dat was Chubby Checker. Heerlijk getwist met z’n al-
len! Welke dames groep hoor je? The Three Degrees! Wie
durft zo synchroon te zingen en te bewegen? Kun je weer
punten verdienen!  En ook kwam er een optreden van Dave
Berry. Hij/zij was het echt, formidabel! We sloten met elkaar
af, ingehaakt, met het lied van Vader Abraham, met de PIEP-
vraag: wat staat er in het kleinste café als enige op het menu?
…………
Een super  gezellige en ontspannende avond !!!!!
De voorzitter van de afdeling  Noordbroek nodigt ons uit voor
de gezamenlijke avond in maart 2023! Tot dan!!
 
Dineke van der Poel.

 Reis Napels
Reizen in een nieuw jasje.
 
De reiscommissies van de provincies Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel gaan gezamenlijk een reis organiseren
onder de naam: Reiscommissie Noord.
 
Er wordt al druk overleg gepleegd om in het najaar van 2023
voor u een prachtige reis samen te stellen naar Napels en
omgeving. Hou daarom de site van bovenstaande provincies
goed in de gaten, binnenkort zal hierop meer informatie te
vinden zijn over deze reis.
 
Eef Wiegman, reiscommissie Groningen
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expositie handwerken

De provinciale Commissie Handwerken en Textiele
Werkvormen van de Vrouwen van Nu Groningen heeft een
Expositie gehouden in dorpscentrum De Broeckhof in Zuid-
broek op 13 en 14 april 2022.
Op dinsdagmiddag 12 april jl. was het een spektakel om de
stands zo in te delen dat er een mooie zaal vol met verschei-
denheid aan handwerken tentoongesteld kon worden. Het
thema van de Expositie is zowel voor 2022 als ook voor 2023
“De Kunst van Bewegen”.
 
In het kader daarvan zijn de handwerkdames zeer productief
geweest. Tassen vol windspinners mochten wij in ontvangst
nemen om de zaal mee op te fleuren. Werkstukken gerela-
teerd aan het vorige thema “ Wereldvrouwen”, waren ook
nog te zien op deze Expositie. Als gevolg van de Covid waren
deze werkstukken nog niet getoond.
De opening van de Expositie werd verricht door wethouder
David de Jong van gemeente Midden-Groningen.
 
In de expositieruimte werden een groot en bijzonder gevari-
eerd aantal (textiele) werkvormen aangeboden, allemaal ge-

maakt door dames die lid zijn van de Vrouwen van Nu.
Kraampjes met o.a. zelfgemaakte sierraden, kaarten, tassen,
notitieblokken, alsook een stand met diverse handwerkboe-
ken, stoffen, quilts, en nog veel meer sierden de zaal. Ook
onze docenten promoten hun werkstukken en prezen hun
cursussen aan.
 
Nieuw in het assortiment is wel de workshop Ecoprinten en
Vilten. De wethouder opende de Expositie in stijl met het op-
rollen van een knot wol, die gewikkeld was om de toegangs-

deur van de Expositieruimte. Weliswaar zou daarna de toe-
gangsdeur kunnen worden geopend maar helaas de deur
bleef op slot. Vergeten was om de toegangsdeur van het slot
te ontdoen. De hoeveelheid windspinners worden ter be-
schikking gesteld aan de Hospices in de provincie Groningen.
 
Namens de Commissie Handwerken en Textiele Werkvor-
men,
Geertruida Drenth
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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 be-
stand, minimaal 750 KB.Geef je bestand
een titel! Vermeld altijd je telefoonnum-
mer, de auteur van de tekst en de naam
van de fotograaf en vraag toestemming
voor publikatie als er minder dan 6 per-
sonen op de foto staan.Wilt u alstublieft
uw tekst in Word aanleveren en niet in
PDF!. Het is anders voor ons moeilijk het
verhaal passend te maken.
Het volgende magazine verschijnt in
week 50 rond 16 december 2022.
De uiterste inleverdatum is:
4 november 2022.

Oostwold
In memoriam Geke Grimme
De afdeling Oostwold werd op 27 juni
opgeschrikt door zeer verdrietig nieuws. 
Geke Grimme, pas als voorzitter afgetre-
den, overleed na 3 weken in coma te
hebben gelegen, ten gevolge van een
hartstilstand. Geke was een krachtige
Vrouw van Nu, die tijdens 2 bestuurspe-
riodes onze afdeling inspirerend leidde
en de leden stimuleerde om actief te zijn
binnen de vereniging, maar ook in ieders
leefomgeving.  Zij bedacht de titel ‘Op-
geruimde Vrouwen van Nu’ te Oostwold
voor de plaatselijke krant, toen zij een
artikel schreef over het opruimen van
zwerfvuil in ons dorp door 10 leden.  Als
voorzitter waakte ze over de leden, die
op een bepaald moment wel enige aan-
dacht konden gebruiken.       
Wij zullen ons haar prachtige zelfge-
maakte gedichten voor jubilarissen blij-
ven herinneren!  Het overlijden van Geke
Grimme is voor velen nog onwerkelijk;
wij missen haar nu al. De afdeling Oost-
wold wenst haar man Leo, haar kinde-
ren en kleinzoon alle goeds toe in deze
moeilijke periode van het verlies.
Tineke Ebbens, voorzitter.
 

Reis Glimmen

Donderdag 9 juni kon eindelijk ons reisje
met de Vrouwen van Nu uit Glimmen
doorgaan. Vooraf waren de weersvoor-
spellingen nogal onzeker, maar die dag
was de zon volop aanwezig met prach-
tige schapenwolken aan een strakblau-
we hemel.
Met de bus van het busmuseum uit
Hoogezand gingen we via een toeristi-
sche route, die door 2 bestuursleden was
uitgestippeld, op weg naar Natuurpark
Bargerveen, Zuid-Oost Drenthe.
Onder het genot van koffie/thee en koek
kregen we van boswachter Erik van
Staatsbosbeheer Het Veenland een gea-
nimeerde presentatie over de veenlan-
den van vroeger en nu en de nieuwe,
grotere en deels afgeronde projecten
rondom het gebied. Om twaalf uur werd
heerlijke soep geserveerd met diverse
belegde broodjes, zuiveldranken en fruit.
 
Vervolgens gingen we met de Veenland
Express Huifkar het veld in en maakten
na ruim een uur een stop bij restaurant
Wollegras, kregen een biologisch vruch-
tensapje en zagen we de schaapscheer-
ders actief in de nabijgelegen grootste
schaapskooi van Nederland. Genietend
werd de route voortgezet om en door
het 2.500 ha natuurgebied en bleef  bos-
wachter Erik ons informeren en wijzen
op de bijzondere flora en fauna.
Om half vier waren we weer terug op de
plek van aankomst en stond de bus
weer klaar om huiswaarts te keren.
Zuid-oost Drenthe, hoe vaak komen we
er niet (bijna) langs en niemand van ons
kende het gebied. De huifkar was een
zeer bijzondere wagen, waar ze zelfs Eu-
ropese subsidie voor hebben gekregen.
Rolstoelen en rollators zijn sowieso geen

Na een vakantieperiode gaan wij er
weer helemaal voor.
Wij beginnen met de afdelingsavond op
25 augustus met een gezellige pubquiz.
Georganiseerd door onze eigen leden.
Verder staan er gezellige middagen en
avonden met o.a. lezingen, spelletjes,
een high tea en een dansgroep met we-
relddansen op het programma en niet te
vergeten onze busreis naar de Broeker-
veiling in Broek op Langedijk en aanslui-
tend naar een museum met als afsluiting
een heerlijk diner. De fietsclub heeft fan-
tastische tochten uitgezet, met als klap-
per de dagtocht door de kop van Dren-
the met natuurlijk de koffiestop met
gebak en ‘s middags de lunch in Assen.
 
Het kegelen en sjoelen begint weer op 8
september. De breiclub begint op 21 sep-
tember maar tijdens de vakantie periode
zijn de dames ook volop aan het breien
geweest: 9 truien, 2 vestjes, 4 sjaals, 3
poncho’s en 8 paar sokken, thuis ge-
breid. Ook staan er diverse cursussen op
het programma met o.a. mooie kerst-
stukjes maken voor de kerstmiddag.
Kortom weer een mooi programma.

        Sappemeer
probleem, maar er kunnen zelfs 2 bed-
den in. Hoe bijzonder is dat!
 
U begrijpt na het lezen van bovenstaan-
de, dat alle dames ten volle hebben ge-
noten van deze dagreis.  Meer informa-
tie vindt u op www.meetingnature.nl
Vrouwen van Nu Glimmen
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