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jubileumvrouw provincie
groningen

december 2019 werd bij haar borstkanker geconstateerd)
bleef zij optimistisch. En met een positieve inslag, hoe moeilijk
soms ook, heeft zij deze ziekte overwonnen. En de toekomst
lacht Stieneke weer toe.
Gelukkig kon zij op het Jubileumfeest aanwezig zijn. Het was
een enerverende dag! Dat zij uitgekozen is uit zo veel leden
van de provincie Groningen, vindt zij een grote eer. Zowel het
Provinciaal – als het Landelijk Bestuur heel hartelijk dank
hiervoor.
Hoogtepunt van de dag was de ontmoeting met H.K.H., Prinses Beatrix en het ontvangen van de zilveren speld met de
daarbij behorende oorkonde. Het was een geweldige dag op
12 oktober 2021 het Jubileumfeest in Theater Orpheus in Apeldoorn. Een dag die Stieneke zeker niet had willen missen.

We feliciteren Stieneke Haaijer heel hartelijk met haar
verkiezing tot jubileumvrouw van de provincie
Groningen!
Stineke is lid van de Vrouwen van Nu afdeling Slochteren
sinds 1 mei 1973. Zij is een vrouw die er altijd verzorgd uitziet,
een vrouw waar je op kunt vertrouwen. Altijd bereid de helpende hand te bieden, waar mogelijk. Een krachtige vrouw,
kortom een Vrouw van Nu.
Haar lijst met bestuursfuncties is indrukwekkend:
1980 – 1983 algemeen bestuurslid
1991 – 1996 contactpersoon reiscommissie
1996 – 2000 vice presidente bestuur
2000 – 2003 voorzitter bestuur
2004 – 2019 contactpersoon wandelcommissie
2008 – 2009 commissielid Tuinclub
2012 – 2015 vice voorzitter en 1e secretaris bestuur
2015 – 2018 voorzitter bestuur
2016 – 2019 voorzitter Kring De Woldstreek
Stineke is ook creatief. Om meer kasgeld te vergaren binnen
de club werd er tijdens een boerenmarkt op het terrein van
hun eigen boerderij een kraam ingericht voor het verkopen
van consumpties, thee of koffie. De opbrengst kwam ten
goede aan de Vrouwen van Nu kas. Ondanks haar ziekte (in

Geertruida Drenth, voorzitter VvN afdeling Slochteren.
Interview en foto
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agrarische afdeling
commissie usquert
Op het moment van het inleveren van
de kopij voor het december magazine ,
hebben wij onze eerste excursie naar de
familie Snijder in Wagenborgen gepland.
We hebben afgelopen jaar afscheid genomen van Elly Meijer, penningmeester
en Aging Salvadora, notulist. Beide
dames hebben met veel plezier hun bijdrage geleverd in de commissie. Waarvoor onze dank. Als nieuwe penningmeester is Joke Toren toegetreden.
In het voorjaar van 2022 gaat onze voorzitter Eri de Groot de commissie verlaten.
Dit betekent dat we dringend op zoek
zijn naar nieuwe commissieleden, want
anders komt de continuïteit van onze
commissie in gevaar.
We zijn een gezellige club en we vergaderen 4 a 5 keer per jaar. Wilt u meer
weten en voelt u iets voor deze commissie, neem contact met ons op:
Lideke Bierema of Eri de Groot.
En zet u hem alvast maar in de agenda:
Agrarische Ontmoetingsdag 24 maart
2022.
Aan het programma wordt nog hard
gewerkt!
Graag tot ziens in het voorjaar 2022.

vier maal

Eindelijk zijn wij, Vrouwen van NU afdeling Usquert, weer begonnen met de afdelingsavonden. In de lock down hebben
wij met enige regelmaat de dames verrast met een kleine attentie. Dat werd
zeer op prijs gesteld.
De eerste avond van het seizoen in september was een gezellige bijeenkomst
om elkaar na lange tijd weer eens te
kunnen spreken.

Vrouwen van Nu afdeling Loppersum
heeft dinsdag 14 september alsnog haar
We hebben die avond afscheid genomen 90-ste verjaardag gevierd met een gevan twee bestuursleden, Tinie Wiersma zellige lunch in Eetcafé de Boerderij in
Oosterwijtwerd.
en Greetje Werkman. Loes van der
Zwaag draaide al een tijd mee in het be- Bijna alle leden waren aanwezig.
stuur en Lideke Bierema heeft het stokje
Afdeling Loppersum is de oudste afdevan Greetje Werkman overgenomen.
ling van deze organisatie in de provincie
Zo kunnen wij, als bestuur, voorlopig
Groningen.
vooruit.
Ze is opgericht in 1931. Belangrijke doelstelling was en is nog steeds, emancipaNegen dames werden in het zonnetje
gezet vanwege langdurig lidmaatschap. tie van vrouwen op het platteland.
De dames Elema, Kiep, Nienhuis en Dus- De vereniging organiseert niet alleen inseldorp kregen een bloemetje overhan- teressante lezingen en bijeenkomsten,
digd en de afwezige dames kregen later maar is ook een organisatie waarin
vrouwen cursussen kunnen volgen, of
die week nog iets thuis bezorgd.
De andere jubilarissen waren de dames samen reizen organiseren.
Borcherts, Doornbos Clevering, De Jong, Uiteraard is het ook een gezelligheidsclub, waarin vrouwen elkaar ontmoeten,
Zuidema en Woldring. Variërend lidmet elkaar in
maatschap is van 25 tot 70 jaar!
gesprek gaan, elkaar steunen, er samen
op uit trekken.
In oktober kregen de dames een ver-

afdeling
noordlaren

haal te horen over de voettocht naar
Santiago de Compostella en in november kwam een cardiologe een lezing
houden over “een vrouwenhart, waarom
anders”.

Onze eerste bijeenkomst in september:
samen eten op anderhalve meter afstand.
afdeling noordlaren

Vrouwen van Nu is een grote landelijke
organisatie, die zowel de provinciale
besturen
als de afdelingen op diverse manieren
ondersteunt.
In december gaan we nog een workshop Op diverse niveaus komt Vrouwen van
Nu op voor de belangen van vrouwen op
bloemschikken organiseren en komt
het platteland.
Sanne Meijer, historicus, op de decemVrouwen van Nu staat open voor alle
ber afdelingsavond over Groninger
vrouwen.
kerstgebruiken vertellen.
Afdeling Loppersum gaat ervan uit over
Heerlijk om elkaar weer maandelijks te
10 jaar haar 100ste verjaardag te mogen
kunnen ontmoeten.
vieren.
Namens afdeling Usquert, Lideke
Aukje Schuurman
Bierema
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een afdelingsjubileum
Jubileum 1931- 2021
90 jaar Vrouwen van Nu Marum
Op 21 september hebben de Vrouwen
van Nu, afdeling Marum hun 90-jarig jubileum gevierd. Het is heel bijzonder dat
de vereniging in 1931 door een man,
Meester Westerhof, is opgericht, samen
met leerlingen van het Landbouw en
Huishoud Onderwijs. Het was een
avond met lekkere hapjes en drankjes en
gezellig samen zijn. Mede door animator
Dhr. Plantinga uit Opeinde was het een
mooie avond. Hij wist op komische wijze
allerlei herkenbare typetjes neer te zetten.
Tevens werden de jubilarissen in het

zonnetje gezet:
40 jaar lid: Mw. Aafke Stoepker, 60 jaar
lid: Mw. Janny Gorter, 50 jaar lid: Mw.
Pietsje Tuinstra, Mw. Ymkje Hooghiemster, Mw. Martje Tuinstra. Wie nog lid
wil worden van de vereniging is van
harte welkom. Iedere maand is er een
interessante gast en soms een leerzame
informatieve avond. Ook is de vereniging creatief met jaarlijks kerst- en
paasstukjes. Recent nog een prachtige
busreis gehad naar Tecklenburg. Kortom
de Vrouwen van Nu is na 90 jaar nog
steeds sprankelend aanwezig en nog
lang niet uitgeblust.
Hennie de Vries

Afdeling Zuidbroek
Het seizoen 2021/2022 zijn we op 25 augustus begonnen met 22 dames in de
tuin bij Lammechiena Atzema. Iedereen
had iets lekkers meegenomen en zodoende hadden we een zeer geslaagde
high tea!

Weer erg leuk om zo het seizoen te beginnen! Lekker kletsen, bijpraten onder
het genot van een hapje en kopje thee.
En dan onze eerste avond van dit seizoen!! Ons jubileumavond op 8 september. Op deze avond hebben we herdacht
dat onze afdeling vorig jaar 75 jaar bestond !
We hebben ervan genoten. Met een
koud- en warm buffet en met zanger

Sinus Schuiling die Groningse liedjes o.a.
van EdeStaal voor en met ons zong.
In oktober genoten we van de lezing van
Liedeke Bierema die in haar eentje een
voettocht naar Rome maakte. In november staat Jochem Abbes, historicus,
op het programma met een lezing over
de historie van onze provincie. Kerst vieren we samen met een gezellige avond
met verhalen van en door Kunny Luchtenberg. Een fijne afsluiting van 2021.
Dineke van der Poel

Feest bij De Vrouwen van Nu Oostwold, 75 jaar jong.
In 1946, na de 2e wereldoorlog was er in
Oostwold behoefte aan een vrouwenvereniging. Veel vrouwen wilden vooruit, wilden leren en zochten ook gezelligheid. In april 1946 werd de vereniging
van Plattelandsvrouwen afdeling Oostwold opgericht. Er werden lezingen georganiseerd. En de vrouwen kwamen
graag, wel met een breiwerk in de tas
natuurlijk. Want stilzitten en niets doen,
dat kon toen niet. De vrouwen leerden
bijvoorbeeld wecken, later hoe de diepvries goed te gebruiken.
Nog steeds is onze vereniging een levendige club. Onze lezingen variëren van
reisavonturen tot verslavingszorg. Excursies, museumbezoek, fietstochten,
handwerkmiddagen, dagtochten en niet
te vergeten onze leesclub en kookclubs.
Het jubileum was een prachtig feest, in
de mooie ambiance bij Hermans
Dijkstra. Burgemeester Cora Yfke Sikkema feliciteerde ons met het 75-jarig jubileum. Het oudste lid Ali Blaauw vertelde geanimeerd over de activiteiten vroeger. Na de pauze traden de Pauwergirls
op. Met muziek, dans, grappen en een
quiz hebben we feest gevierd. Als blijvende herinnering aan het jubileum
heeft elk lid een speciale mok met inhoud gekregen.
Marian Kanon, secretaris Vrouwen van
Nu Oostwold
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commissie handwerken en textiele werkvormen
De commissie Handwerken en Textiele
werkvormen Groningen is vol energie
begonnen aan het seizoen 2021/2022
van de Vrouwen van Nu. Met een, goed
bezochte, doe-morgen op 9 september,
waar we kennis hebben kunnen maken
met de docenten, verbonden aan de
commissie. En we ook nieuwe docenten
hebben mogen begroeten. Zij hebben
verteld over de cursussen en workshops
die gepland staan voor dit seizoen. Verder is deze morgen de start gegeven

voor het maken van Windspinners. Het
doel is om tijdens de expositie, op 13 en
14 april 2022, met zoveel mogelijk gehaakte Windspinners, de expositieruimte
te versieren. Dit alles in het kader van
het thema ‘Kunst van Bewegen’.
21 september was er een bijeenkomst
samen met de vrouwen van de handwerkcommissies van de provincies Friesland, Drenthe en Gelderland. Helaas kon
de provincie Overijssel niet aanwezig
zijn.

Deze dag vond plaats op Landgoed Verhildersum.
We hebben met elkaar ideeën en ervaringen uitgewisseld. En hebben de tentoonstellingen ‘de Wereld van Henk
Melgers’ en ‘Voortborduren van merklap
tot canapé’ bezocht.
Er liggen nu plannen om een poule met
de docenten van alle provincies op te
zetten.
Tijdens deze dag is er ook nagedacht
over het organiseren van een gezamenlijke inspiratiedag voor vrouwen uit de 5
noordelijke provincies.
Als commissie Handwerken en Textiele
werkvormen hebben we sinds dit seizoen een Nieuwsbrief, genaamd ‘Nieuwsdraadjes’.
Deze is ook te lezen op de website van
Vrouwen van Nu, Provincie Groningen.
Naast Nieuwsdraadjes hebben we sinds
kort ook een Facebook pagina, ‘Nieuwsdraadjesonline’.
Wij wensen u heel Fijne Feestdagen en
een creatief 2022

Kopij
Berichten voor het volgende magazine
graag sturen naar
vrouwen van nu.redactiegroningen@gmail.com
Tekst in Word aanleveren, niet in PDF!.
Foto's als JPG bestand
De uiterste inleverdatum is 14 januari
2022
Het volgende magazine verschijnt vanaf
25 februari 2022

