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Omzien naar elkaar
Als ik word gevraagd door de redactie om een iets te schrijven voor het katern van” Vrouwen van Nu”, zitten wij allemaal in een heftige tijd, en helaas is er geen duidelijk eindpunt
in zicht. Het is vandaag 31 maart en voor ieder van ons is het
onduidelijk hoe zich de situatie de komende tijd gaat ontwikkelen. Ik hoop natuurlijk gezamenlijk het beste, maar de onzekerheid blijft voor dit moment zwaar wegen.
Het ontmoeten van elkaar is nu geen optie, maar omzien
naar elkaar, is wat we kunnen.
Dit brengt mij bij het begrip “Noaberschap”.
Vaak wordt er gezegd beter een goede buur dan een verre
vriend oftewel burenhulp was vroeger onontbeerlijk voor de
bewoners in kleine sociale, en overwegend agrarische dorpen,
die niet konden rekenen op goede openbare voorzieningen.
Het was de normaalste zaak, zelfs een” plicht” om zowel bij
droevige dan wel bij blijde gebeurtenissen bij te springen bij
de buren. Men voelde zich verbonden met elkaar.
Economische, sociale en technische ontwikkelingen hebben
de mens onafhankelijker van de directe omgeving gemaakt.

De verbondenheid is door de jaren heen afgenomen. We zijn
steeds meer op ons zelf gaan leven.
We leven nu in een tijd van de moderne technologie. Sociale
contacten gaan nu veelal via de telefoon, watt app, facebook.
Internet zorgt voor pijlsnelle verbindingen tot ver over de
grenzen van alle dorpen en steden.
Maar dan ineens komen we door de coronavirus tot het besef
dat we elkaar wel degelijk nodig hebben en er ontstaat weer
het gevoel van verbondenheid.
Het “Noaberschap” is sterk afgezwakt anno 2020, de behulpzaamheid van buren ,vrienden, verwanten is nog altijd in onze
samenleving verankerd. Wij zijn geneigd van de ander weg te
kijken en onze ogen en oren te sluiten voor onze omgeving.
Wij, als Vrouwen van Nu , vervullen nog steeds een belangrijke rol in onze omgeving en maatschappij. Heb oog voor een
ander.
Martha van der Weerd,
Voorzitter Provinciaal Bestuur Groningen

Dag van de vrouw
Haar stelling dat we eigenlijk eerst ja
moeten zeggen en daarna pas moeten
nadenken leverde stof tot nadenken.
Vrouwen zeggen niet zo snel ja, maar
aarzelen misschien wel teveel? Het leverde nog diezelfde middag in ieder
geval een aantal nieuwe commissie- en
bestuursleden op en vond daarmee een
Op 5 maart 2020 vierden de Vrouwen
gewillig oor!
van Nu in de provincie Groningen de In- Marion Tjin-Tham-Sjin, zakenvrouw van
ternationale Dag van de Vrouw met een de wereld 2018, nam ons vervolgens mee
zeer geslaagd evenement in zaal Balk te in haar wereld van Appingedam naar
Zuidhorn.
China als ondernemer en China kenner.
De organisatie trakteerde de dames op
Zij gaf ons een prikkelend beeld van dit
een middag vol verhalen. Mientje den
enorme land dat door de media doorBoer, een van de deelnemers aan het
gaans eenzijdig belicht wordt. Een land
project Sterke Vrouwen, Sterke Verhalen in opkomst, een wereldeconomie en een
van VvNu, nam haar gehoor mee in het samenleving die verandert. Natuurlijk
leven van Suze Groenweg, duurzaam
kwam in haar verhaal ook het Corona
natuurbehoud, het inmaken en bewaren virus aan de orde, maar nodigde zij ons
van voeding, middeleeuwse kleding en
toch vooral uit eens een kijkje te komen
nog veel meer.
nemen in haar wereld in Shanghai.

De muzikale noot werd verzorgd door
het popkoor Songbird uit Uithuizen. Het
koor had zich verdiept in het thema van
de middag, Wereldvrouwen, en bracht
een scala aan sterke nummers voor het
voetlicht. Natuurlijk mocht daarin een
medley van ABBA nummers niet ontbreken.Tijdens de borrel werd nog lang nagepraat en concludeerden we dat dit het
begin kan zijn van een mooie traditie.
We gaan het zien!
De organisatie van de vrouwendag,
Carin van de Wal, Janneke Snijder en
Rijnje Venema

2 - GRONINGEN

jubilarissen

60 jaar lid afdeling Slochteren.
Op 28 oktober 2019 heb ik een bezoek
gebracht aan ons lid Els J. JanssensJensma in verband met haar 60 jarig
lidmaatschap bij de Vrouwen van Nu.
Op 1 november 1959 is Els lid geworden
van de Bond voor Platelandsvrouwen,
thans Vrouwen van Nu genaamd. Els
was niet alleen lid van de Vrouwen van
Nu, ook was Els op verzoek van haar
man Fokko lid van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in Siddeburen.
Dat Els lid werd van de Plattelandsvrouwen is niet vreemd. Els groeide op in een
gezin waar haar moeder zeer actief was
binnen allerlei besturen. Een mooi verhaal is dat tijdens haar kind zijn haar
moeder een volksdansmiddag verzorgde
in de zeer mooie tuin rondom het huis.
Tijdens haar huwelijk met Fokko werkte
zij mee in het boerenbedrijf, verzorgde
de kinderen en het huishouden. Zij was
inzetbaar als vrijwilliger op de scholen
van de kinderen, maakte deel uit van de
oudercommissie, bezocht Provinciale
jaarvergaderingen, zat in besturen van o.
a. ’t Nut Departement Duurswold en
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Toen Fokko niet meer arbeidsintensief was en geen functies meer bekleedde, vond Els het gezellig om samen
de vrije avonden met haar man door te
brengen. Het is wel eens gebeurd dat
Els tijdens een bezoek aan de ledenavond in de pauze naar huis ging, omdat
zij het zielig vond dat Fokko alleen thuis

bonschaaltje aangeboden. Mevr. M. Lesterhuis-Pluim was afwezig vanwege een
knieoperatie. Zij werd thuis bezocht en
zat. Els is zoals ze zegt, niet actief binontving eveneens een boeket en gevuld
nen de Vrouwen van Nu. Ik ben een anbonbonschaaltje.
dere mening toegedaan: je bent op de
Voor de dames die 60 jaar lid zijn van de
ledenavonden aanwezig, dan ben je juist
Vrouwen van Nu hebben we een glaswel een actief lid! Op onze ledenavond
gravure laten maken. Mevr. M. de
van 21 november 2019 hebben wij Els
Vries-Kunst mocht deze samen met
een glasgravure gegeven met haar
een boeket bloemen tijdens de jaarvernaam, data en logo van de Vrouwen van
gadering ontvangen. Mevr. J.A. BeulingNu. En natuurlijk een mooie bos bloeHoving, die helaas verhinderd was, ontmen. Els namens de afdeling van harte
ving een glasgravure met een boeket
gefeliciteerd! Als slot van ons interview
bloemen thuis. Afdeling Stadskanaal
haalde Els uit haar portemonnee een
mooi gedicht te voorschijn over vrijwilliger zijn. Zij heeft deze altijd bij haar.
Vrijwilliger zijn, is vrijwillig maar niet
vrijblijvend
Is verbonden, maar niet gebonden
Is onbetaalbaar, maar niet te koop
Is positief denken, is positief doen
Met als enige doel voor jezelf en de
ander een goed gevoel
Geertruida Drenth, voorzitter
Jarenlang trouw lidmaatschap 7
leden bij de afdeling Stadskanaal
Tijdens de jaarvergadering hebben we
onder het genot van een kopje koffie
met traktatie mevr. B.van der Veen-Bolhuis vanwege haar 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Zij ontving
een boeket bloemen en een gegraveerde
pen. Mevr. D.Mekenkamp-ter Harmsel
en mevr. W.Smit-Wijk waren eveneens
40 jaar lid. Beiden waren helaas afwezig
en werden thuis bezocht.
Aan mevr. J. Havenga-Vos werd vanwege haar 50- jarig lidmaatschap een boeket bloemen en een gevuld glazen bon-

Noordbroek – Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van de Vrouwen van
Nu te Noordbroek was de 98-jarige
Mevr. Kruijer – Schipper 75 jaar lid van
de afd. Noordbroek. Als 23 jarige werd
Mevr. Kruijer lid in ’t Zandt waar ze gevraagd werd om bij de volksdansgroep
te komen. Na haar huwelijk in 1947
kwam ze naar Noordbroek. Twee leden
van het bestuur lieten via een gedicht
haar indrukwekkende levensloop de
revue passeren. Mevr. Kruijer heeft veel
voor de Vrouwen van nu betekend, ze
was o.a. presidente, voorwerkster en lid
van het provinciaal bestuur. Ook in
Noordbroek heeft zij haar mannetje gestaan en vele dingen ondernomen Ze is
nog steeds een trouw lid en bezoekt de
avonden nog met veel plezier . Mevr.
Kruijer kreeg een mooie vaas met inscriptie en een bos bloemen van de afdeling, ook werd ze verblijd met een
prachtige kaart van het landelijk bestuur. Het was al met al een bijzonder
geslaagde avond.
Geertje Kruijer, Noordbroek
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Geef de pen door
Er werd mij gevraagd door de 2 dames van de redactie om
iets te schrijven voor
“Geef de Pen door”.
Mijn naam is Janny de Jonge – Ruiter en ik woon in Nieuwe
Pekela.Sinds 1998 ben ik lid van de Vrouwen van Nu, eerst in
Nieuwe Pekela die in2016 is opgeheven en nu zijn we bij de
afdeling Wildervank. In het jaar 2005 heb ik de cursus levensloop lap borduren gevolgd bij Zwanet
Rietema. Het is een schilderij geworden waar ik nog altijd
trots op ben en hierdoor het virus van handwerken en quilten
kreeg.
In het jaar 2007 kwam de Commissie van Cultuur en Creatief
in beeld waar ook
handwerken bij hoorde en onze jaarlijkse Provinciale tentoonstelling en
cursussen Een jaar in Muntendam en hierna een aantal jaren
in Hoogezand – Sappemeer.
In deze tijd werden er ook nog schouwburg voorstellingen
georganiseerd en zijn we met een aantal dames van verschillende afdelingen naar de Musical Anatevka in Martinie Plaza
geweest.
In het jaar 2014 kwam ik opnieuw in deze commissie met
Ietje de Graaf en nu onder een andere naam : Handwerken en
Creatieve Uitingen, een andere opstelling met meer commissie leden die nu ook cursussen geven.
De laatste 2 jaar, waren onze tentoonstellingen in het Fraeylema Borg te Slochteren en als de maand april in zicht komt
begint het te kriebelen, de tentoonstelling komt er aan, wat
komt er binnen, zijn het mooie werkstukken en je ziet vele
vertrouwde gezichten weer terug met een lach van “ we mogenweer”.

Mijn tijd van de commissies is voorbij , het waren jaren van
plezier maar ook leerzaam en is er vrijwilligers werk voor in
de plaats gekomen. Ik hoop u allen nog eens tegen te komen
op onze mooie Handwerk en Creatieve tentoonstelling en
wens u allen heel veel sterkte in deze moeilijketijd met het
corona virus .En als dit voorbij is hebben wij elkaar nodig om
onze verhalen te kunnen vertellen en mogen we blij zijn met
onze organisatie van de Vrouwen van Nu.
Groet Janny de Jonge.

Kopij

We hebben samen met ons allen mee gedaan aan het groot
haak-projekt waarvan
dekens zijn gemaakt. “Wat een succes en een grote saamho- Berichten voor het volgende magazine graag sturen naar
righeid” gaf dit!
vrouwenvannu.redactiegroningen@gmail.com.
Stuur kopij als Word bestand, tekst niet groter dan een
In het jaar 2014 kwam er ook plaatsje vrij bij de redactie van half A-4 of maximaal 200 woorden.
het magazine.
Foto's apart als JPG bestand, minimaal 750 KB. Geef je beBij een van de dames thuis werd mij uitleg gegeven hoe het stand een titel. Vermeld altijd je telefoonnummer, de auteur
werkte, de agenda en de verhalen van de excursies enz. In
van de tekst en de naam van de fotograaf en vraag toestemdeze tijd kwam ook de verandering , onze vertrouwde plat- ming voor publikatie als er minder dan 6 personen op staan.
werk was inmiddels al weg en het nieuws moest in het ma- Wilt u alstublieft uw tekst in Word aanleveren en niet in
gazine en ook hier gingen we met de tijd mee. Een nieuwe
PDF !. Het is anders voor ons moeilijk het passend te maken.
uitgever. De indeling en de opmaak, nu alleen het provinciale Het volgende magazine verschijnt vanaf 25 september 2020.
copy en het landelijke nieuws.
De uiterste inleverdatum is 14 augustus 2020
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studiedag

Agrarische studiedag 10 maart in
Zuidbroek

Een vijftigtal dames kwam naar de studiedag van de provinciale agrarische
commissie.Het thema van deze dag was
“Is er een toekomst voor de landbouw in
Nederland”.
Voorzitter Eri de Groot opende de dag
en daarna kreeg de heer Joost van
Kasteren het woord. Hij is journalist en
moleculair wetenschapper en heeft geVoedselbank, een nog tamelijk nieuw
studeerd aan de Landbouw Universiteit
woord in onze taal. Maar het dekt wel
Wageningen. Hij had een goed verhaal
de lading. Het is een plaats waar je
over eco moderne landbouw. Hierin
voedsel heen brengt en waar dit voedsel foto A Salvadora
kwamen aan bod: biodiversiteit, technoverzameld en bewaard wordt.
logische ontwikkelingen, de schijf van
En waar het ook weer uitgedeeld wordt.
vijf, precisielandbouw , genetisch gemoAan mensen die zelf niet genoeg geld
dificeerde gewassen en de productie van
hebben om voedsel te kopen. Een goede
kweekvlees. Kortom een interessant
zaak, maar triest dat het nodig is.
verhaal over de toekomst voor landbouw, ook in Nederland.Er komen misOnlangs hadden wij op een avond van
schien minder hectares beschikbaar
onze afdeling, VvNu Zuidhorn een lezing
maar wel kwalitatief beter en meer opover de voedselbank. Aan de leden was
brengst per hectares.
Vrouwen van Nu afdeling Roodeschool
gevraagd om deze keer iets mee te
De tweede spreekster was Eline
heeft bij de installatie van burgemeester
nemen voor de bank. Heel fijn dat veel
Vedder. Zij is afgestudeerd als werkH.J.Bolding ven gemeente Het Hoogedames hier gehoor aan gaven. Het resultuigbouwkundige, is
land, op 29 januari in Bedum namens de
taat? Vier kratten vol met houdbare progetrouwd met een boer en zodoende
afdeling een cadeau aangeboden. Dat
ducten. En niet alleen met etenswaren,
betrokken geraakt met de landbouwbestond uit de door onze dames geook schoonmaak-middelen en sanitaire
sector. Ze is lid van het CDA en zit in de
maakte nieuwe Gemeente LOGO met
artikelen waren meegebracht
Provinciale Staten van provincie Drenhet them "kleurrijk" voor e afgelopen
De lezing was een eyeopener! We werthe. Haar eerste actie was “DOESNORhandwerk tentoonstelling van april 2019.
den geïnformeerd over hoe de organisaMAAL” naar aanleiding van de stalbezetAls enige vereniging kreeg VvNu het
tie in elkaar steekt, de vele vrijwilligers
ting. Eline vertelde over haar ervaringen
woord binnen het programma en we
die er werken, hoe de bank aan zijn promet de media. Ze is de afgelopen jaren
hebben daar graag gebruik van gemaakt
ducten komt enz. O.a. supermarkten
veel gevraagd om een visie te geven
en de VvNu gepromoot!
brengen er veel heen.
over de landbouw en stelt zichzelf drie
Janny Kolhorn-Wit.
We waren er echt van onder de indruk
vragen: 1. Met WIE ben je in gesprek, 2.
Voorzitter Roodeschool
en begrepen nu ook hoe onmisbaar de
HOE wil je overkomen (niet stereotype,
voedselbanken zijn. Daarom hebben we
boos/opstandig) 3. WAT is je boodals bestuur besloten om twee maal per
schap..
jaar een inzameling te houden.
Na de uitgebreide lunch kwam weerWe doen dit nu op onze startmaand in
vrouw Harma Boer aan het woord en
september en op onze jaarvergadering
vertelde op een
in februari. De actie wordt elke keer in
boeiende manier over het vak weerde nieuwsbrief aangekondigd. Tradities
vrouw en wat er zoal bij komt kijken.
moeten groeien! Gelukkig kunnen we
Aan de hand van
iedere keer een paar volle kratten naar
mooie foto’s werden we mee gezogen in
de voedselbank brengen!
het verleden (winter 1979) en heden van
het weer.Het was een informatieve dag.
Nettie Bolhuis,
Afdeling Zuidhorn.
Lideke Bierema

voedsel
bank

Kleurrijk

