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was het moment daar om mij volledig te richten op het mu-
seum en projecten die eigenlijk allemaal gaan over het vertel-
len en zichtbaar maken van verhalen. Onze verhalen zijn het
cement van onze samenleving en vertellen over wie wij zijn
en wat wij belangrijk vinden. De projecten waar ik bij betrok-
ken mag zijn lopen uiteen van het zichtbaar maken van een
toeristische route, het opzetten en inrichten van een museum
tentoonstelling, het schrijven van een boek, het inrichten of
opzetten van de organisatie van een media project of het
doen van de productie voor een theatervoorstelling. Een
breed scala aan activiteiten, allemaal gericht op ons cultureel
erfgoed en het maatschappelijk belang daarvan.
 
Toen ik door Rijnje Venema gevraagd werd om een functie te
vervullen in het provinciaal bestuur, hoefde ik daar niet heel
lang over na te denken. Natuurlijk wil ik dat!  >>

Geef de pen door

Mijn lidmaatschap van de Vrouwen van Nu gaat nog maar
drie seizoenen terug. In tegenstelling tot wat gebruikelijk
was, ben ik niet als (jonge) vrouw door mijn (schoon)moeder
meegenomen naar de vereniging. Ik werd lid van de afdeling
Roodeschool om samen met mijn moeder de avonden te
kunnen blijven bezoeken. De omgekeerde wereld?
 
Vrouwen van Nu als vereniging is echter helemaal niet nieuw
voor mij en de meesten van u heb ik waarschijnlijk al wel eens
ontmoet op een van de afdelingsavonden.  Ruim 18 jaar gele-
den opende museum Het Behouden Blik haar deuren voor
het publiek en sinds dat moment heb ik ons museum al bij
heel veel afdelingen  mogen introduceren. Ik nam u mee in de
wondere wereld van het Nederlands decoratief verpakkings-
blik, u beleefde de Blik van Herkenning en we namen een
Kijkje in de Keuken van de Nederlandse Samenleving.
 
In de beginjaren kwam ik samen met mijn vader, die overi-
gens zelf ook geen onbekende is op de afdelingsavonden in
Noord Groningen. Hij vertelt nog regelmatig over de fiets-
tocht door Nederland aan de hand van een diapresentatie.
Toen ik eenmaal zelf mijn rijbewijs had kwam ik alleen en te-
genwoordig ook vaak samen met Rozemarijn met het verhaal
Een Blik op de Jaren ’50 in 50 Blikken.
 
Na ruim 27 jaar werkzaam te zijn geweest bij KPMG in Am-
sterdam en Groningen, besloot ik in 2012 mijn vaste baan
vaarwel te zeggen en als ZZP’er verder te gaan. Het bedrijf
KPMG was voor mij een keurslijf geworden. De warme jas die
het sinds 1986 geweest was werd te klein en paste niet goed
meer. Toen ook onze jongste dochter Lara het huis uitging
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Vrouwen van Nu is als vereniging immers ook onderdeel van
ons cultureel erfgoed. Als in de jaren ’50 van de vorige eeuw
de wet op de handelingsonbekwaamheid wordt opgeheven
en vrouwen meer kansen krijgen om zich maatschappelijk te
gaan ontwikkelen spelen de Libelle en de Margriet en zeker
ook de Vrouwenverenigingen hier al lange tijd een belangrijke
rol in. Bij de vrouwenvereniging ontmoet je nieuwe mensen,
word je geïnformeerd over onderwerpen die er toe doen en
krijg je de kans in je eigen kracht te gaan staan.
 
Mijn zoektocht naar ‘hoe het werkt’ binnen de vereniging is
nog in volle gang, maar dat ik een bijdrage mag leveren aan
een vereniging die in Groningen al ruim 85 jaar actief is en
landelijk nog altijd een kleine 40.000 leden telt vind ik een
hele eer. Hoe het in de toekomst zal gaan met de vereniging

en hoe we de verbinding tussen de nieuwe netwerken en de
bestaande afdelingen kunnen houden gaan we zien. Feit is
dat we met elkaar in staat moeten zijn een dikke vuist te
maken en van ons te laten horen. Niet vanuit een politieke
kleur of achtergrond, maar vanuit ‘gewone’ maatschappelijke
betrokkenheid.
 
Carin van de Wal
 
 een gouden randje
 
Belevenissen uit de hospice
Op een mooie zonnige middag worden de vrijwilligers verrast
door de komst van 5 trikes en 2 motoren die met de 2 gasten
een toertocht gaan maken doot het mooie Westerwolds ge-
bied.
Een van de gasten had een wens en wilde nog graag eens een
ritje op een trike maken.
Aan twee vrijwilligers die ook motor liefhebbers zijn werd dit
verteld en zo is het balletje gaan rollen.
Bij een motorclub CS - Custades Septentronium, zijn een
groep leden die wensen vervullen.
Prachtige trikes in de kleuren rood, groen, blauw en zwart.
De gasten nemen plaats op de trikes en samen met een paar
vrijwilligers vertrekken ze met dit mooie weer in een T-shirt
en korte broek en een petje op.
Uitgezwaaid door nog enkele  vrijwilligers gaan ze richting
Onstwedde waar een van de gasten heeft gewoond en dan
richting Wedderbergen voor een koffie/thee stop.
Hierna toeren ze verder door de mooie omgeving richting
Vledderveen waar onze tweede gast is geboren.
Na een toertocht van bijna drie uur komen ze moe en vol-
daan terug.
Een van de vrijwilligers die verwoorde het zo " Het was een
prachtige zonnige middag met een gouden randje ".
 
Janny de Jonge.

Tentoonstelling Hand en Creatieve Uitingen
op donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020
in de Broekhof Dorpscentrum
W.A.Scholtensweg 18, Zuidbroek
Jany de Jonge

Culturele Kringavond “De Veenkoloniën”
 
Woensdag 6 november 2019 was het de jaarlijkse feestavond
van de Kring  “De Veenkoloniën” in het Hotel Parkzicht  te
Veendam.
Een zaal die gevuld was met  dames en die genoten van het
“Popkoor The Blue Happy Bacon”uit Blijham.
Een swingende koor, met een nieuwe dirigent die bij het bin-
nenkomen staande in de zaal met ons allen het Gronings
volkslied liet zingen. Hierna begint hun programma met mu-
ziek uit de jaren 80 – 90 en  mooie nummers uit deze tijd.
Het bekende lied van Queen “Bohemian Rhapsody” was de
nummer 1  van de avond,   Prachtig.
Samen met Abba en de Carpenters werd het tijd voor de
Rock en Roll waarbij bij een groot aantal dames de beentjes
van de vloer kwamen,
Het koor werd beloond met een staande ovatie en wij de
Vrouwen van Nu gingen met een vrolijk en blij gevoel terug
naar huis.
 
Janny de Jonge
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excursie agrarische commissie

Het betere varkensvlees
 
15 oktober jongstleden organiseerde de agrarische commissie
een excursie naar de varkenshouderij van de familie Ten Have
in Beerta. Maar liefst vijftig dames hadden zich aangemeld.
 
Onder het genot van koffie met wat lekkers kregen wij aan
de hand van een powerpoint presentie het verhaal over de
geschiedenis van het familiebedrijf en de huidige ontwikkelin-
gen.
De familie is pionier op het gebied van dierenwelzijn ten aan-
zien van de varkenshouderij. Hun jarenlange inzet en innova-
tie werd dit jaar beloond met de prijs “agrarisch ondernemer
van het jaar 2019”.
Het bedrijf heeft drie takken: varkenshouderij, akkerbouwbe-
drijf en een biogasinstallatie.
Annechien heeft vol passie verteld over de weg naar een
kwalitatief goed stuk varkensvlees. En dat is een lange weg.
 
In samenwerking met o.a. de dierenbescherming zijn twee
nieuwe stallen gebouwd.
Het varkensvlees is geheel diervriendelijk geproduceerd met
een lage co2 uitstoot en heeft een Beter Leven 2-sterren
keurmerk.

Het bedrijf is geheel kringloop, alle producten die geprodu-
ceerd worden op het bedrijf komen ten goede aan de var-
kens. Door speciale voeding, o.a. lupine, wordt het vlees
smaakvoller.
Lupine is een oud vergeten eiwitrijk gewas
 
Annechien doet de onderhandelingen voor de verkoop van
het varkensvlees met de groothandel zelf. Het is een moei-
zaam proces.
Het is gelukt om de Hamletz bij grote supermarktketens in de
schappen te krijgen.
Na de uitzending “onze boerderij” van Yvon Jaspers is er een
boost in de verkoop gekomen.
 
Nieuwsgierig naar dit product? Informatie over “Hamletz” en
 “Hamletz, boerderijvlees van Annechien”   kunt u vinden op
www.hamletz.nl. Het was een interessante en informatieve
middag.
 
Lideke Bierema.
 
 
Studiedag agrarische commissie prov. Groningen: Begin
maart 2020. Zodra de definitieve datum bekend is, komt het
op de website te staan.

noteer alvast in uw agenda 5 maart 2020

december 2019 - 3



soepfabriek
Met de commissie wonen&cultuur naar de Kleinste
Soepfabriek op 26 september 2019
 
25 vrouwen druppelden tegen 14.00 uur binnen en tijdens het
gezellig netwerken(kwebbelen) kregen we koffie met eigen
gebakken appelkruimeltaart.
De heer Jansen hield een inleiding over zijn passie van dit be-
drijf en vertelde “ik heb 12 ambachten gehad en 11 ongelukken,
gewerkt o.a. bij een imker, op een biologische tuin en als kok
“ en in 2004 gestart met de “Kleinstesoepfabriek in Leek.
Sinds 2 jaar werkt zijn vrouw ook in het bedrijf samen met 6 
personeelsleden en 3 personen van een dag-bestedingspro-
ject die 1 dag in de week komen om iets in de tuin te doen of
dozen vouwen voor de verpakking van de glazen potten soep,
 
Bij de kleinstesoepfabriek ontwikkelen en produceren ze bio-
logische soepen en bouillons. De heer Jansen vertelde dat er
37 smaken soepen worden gemaakt, die regelmatig door de
div. kruiden en groentes andere smaken geven. De volle, sma-
kelijke soepen zijn geïnspireerd door verre landen en bereid
volgens traditionele ambachtelijke productiemethodes. Ze
maken gebruik van biologische ingrediënten ,o.a. komt het
rundvlees van een biologische boer uit de regio. De groentes
die verwerkt worden in de soepen maakte hij in het begin al-
lemaal zelf klaar, maar sinds kort wordt het panklaar aange-
leverd en bewaard in een ruimte waar het -20 graden is.

Kopij
Berichten voor het volgende magazine graag sturen naar
vrouwenvannu.redactiegroningen@gmail.com.
Stuur kopij als Word bestand, tekst niet groter dan een
half A-4 of maximaal 200 woorden. Foto's apart als jpg
bestand, minimaal 750 KB. Geef je bestand een titel. Ver-
meld 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 staan. Wilt u alstublieft uw
tekst in Word aanleveren en niet in PDF. Het is anders voor
ons moeilijk om het verhaal passend te maken.
Het volgende magazine verschijnt vanaf 14 februari  2020.
De uiterste inleverdatum is 3 januari 2020.

Enorme grote ketels zagen we waar de bouillons worden ge-
trokken. De soepen en bouillons worden op kleine schaal met
veel liefde en zorg bereidt. Sinds kort zijn er zonnepanelen
geplaatst op het fabrieksdak, met deze zonne-energie produ-
ceren ze dagelijks de biologische soepen. Hun producten
worden verkocht bij Eco-winkels, Jumbo en AH en via de
webwinkel. Na afloop van de bezichtiging hadden we een
soepproeverij, we begonnen met een bouillon en daarna 2
heerlijke soepen. Bij ons vertrek kregen we allemaal een pot
soep mee, de smaak mochten we zelf uitzoeken.
 
Rijnje Venema-Ridder

Uitdaging
Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Word lid van onze
redactie.Vier keer per jaar komen we bij elkaar om de katern
Groningen vorm te geven. Het is leuk werk en je leert nieuwe
dingen te doen met je computer. Na het vertrek van Janny de
Jonge zoeken we een nieuw redactielid.
Stuur een bericht naar 
vrouwenvannu.redactiegroningen@gmail.com
Rennie en Janny
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