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Na een jaar in het bestuur te hebben gezeten, werd mij gevraagd of ik penningmeester wilde worden. Daar heb ik niet
over hoeven na te denken. Ik hou van cijfertjes. Als bestuur
proberen wij 3 keer per jaar iets leuks, leerzaams en gezelligs
te organiseren. Maar daarvoor moet er wel vergaderd worden. En dat is misschien wel het leukste van deze bestuursfunctie. Altijd bij een van de bestuursleden thuis. Met een
bakje koffie en wat lekkers.
Het werk van de penningmeester is eigenlijk niks meer en
minder dan zorgen dat de cijfers kloppen en de kunst is de
kosten voor de leden zo laag mogelijk te houden. Dat is simpel gezegd het werk van de penningmeester. En ik moet zeggen dat ons dat redelijk lukt met behulp van een aantal sponsoren waar wij elk jaar een leuk bedrag van ontvangen.

Geef de pen
door
Maandag 2 december. Een mail van Vrouwen van Nu. Zou jij
een stukje willen schrijven voor Vrouwen van nu voor ‘Geef
de pen door’ ?
Mijn eerste gedachte was even terug mailen dat mij dit helemaal niks lijkt. Ik ben niet goed met de pen, wel met de rekenmachine. Daarom ben ik penningmeester geworden en
geen voorzitter of secretaris.
Het is al weer 8 jaar geleden dat ik gevraagd werd als bestuurslid van de Agrarische Commissie. Bijna 7 jaar daarvan
ben ik penningmeester. Een bestuurstermijn is 6 jaar en ik
ben eigenlijk al 2 jaar “over datum”. Daarom wordt het nu tijd
om afscheid te nemen.
Ik had nog nooit een bestuursfunctie gehad en had geen idee
of ik er geschikt voor zou zijn. Eerst maar eens een vergadering bijgewoond om te kijken of het mij wat leek. Na die vergadering wist ik, dat dit wel een snelle manier kan zijn om
veel mensen te leren kennen. Wij (man en 2 zoons) waren namelijk een jaar daarvoor met ons melkveebedrijf verhuisd van
Hertme (Overijssel) naar Blijham (Groningen). Met (basis)schoolgaande kinderen is “ integreren” vaak wat makkelijker,
maar die van ons waren die tijd al voorbij. En dan moet je
echt zelf wel moeite doen om mensen te leren kennen.

Ik kijk met veel plezier terug op deze 8 jaar en hoop dat de
volgende penningmeester er evenveel plezier aan beleeft en
wens haar veel succes.
Elly Meijer
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60 jaar lid !
60 jaar lid Vrouwen van Nu afdeling
Slochteren: Mevrouw B. Weijer

Verder heeft zij jaren haar bijdrage geleverd aan het bakken van cake voor de
jaarlijkse hobbymarkt, waar onze afdeling met een kraam vertegenwoordigd is
teneinde op deze manier de kas te spekken.

Op 30 november 2019 heb ik een bezoek
gebracht aan ons lid Bé Weijer in verband met haar 60 jarig lidmaatschap bij
de Vrouwen van Nu. Tijdens een kopje
thee hebben wij gesproken over haar 60
jaar Vrouwen van Nu.
Op 1 december 1959 is Bé lid geworden
van de Bond voor Plattelandsvrouwen
bij de afdeling Harkstede. Zij woonde
vlakbij Ruischerbrug en na haar huwelijk
is zij met een aantal jonge vrouwen naar
de avonden van de Plattelandsvrouwen
gegaan. Toen zij ongeveer 3,5 jaar lid
was, werd Bé benaderd door het bestuur
om zitting te nemen in het bestuur. Zij
schroomde om in die tijd als jonge
vrouw binnen het bestuur als onervaren
iemand binnen te treden. Haar man Jan
stimuleerde haar om toch deze functie
van vice-voorzitter te aanvaarden.
Tijdens haar periode van vice-voorzitter
heeft zij meermalen de honneurs moeten waarnemen van de voorzitter. Het
was dan ook niet vreemd dat Bé het
stokje van de voorzitter overnam. Ook in
die tijd was het al moeilijk om uit de
leden dames te vinden die bereid waren
om een bestuursfunctie op zich te
nemen.
Toen haar termijn van besturen ten
einde liep, was er weer geen nieuw bestuurslid te vinden. Om die reden heeft
Bé dispensatie gevraagd bij het Provinciaal Bestuur om haar nog een jaar voorzitterschap te gunnen. Na dat jaar heeft
zij een eerder bestuurslid bereid gevonden om het voorzitterschap van haar
over te nemen. Wat dat betreft is er nog
niet zoveel veranderd in al die jaren! Bestuursleden zijn schaars. Later heeft Bé
het voorzitterschap voor de 2e keer uitgeoefend. De leden waren daar uitermate blij mee.

Bé verkeert nog in redelijke gezondheid,
1x per week doet zij aan nordic walking
door het bos, gaat 1x per week naar FysioFit, de sportschool bewegen voor ouderen. Het is goed om in beweging te
blijven maar ook heel gezellig om na afloop samen een kopje koffie te drinken.

foto Ina Kazemier

Voor al haar verdiensten en daarin ook
genoemd de periode van presidentschap
van de Plattelandsvrouwen afdeling
Harkstede in de jaren 1963 – 1988 hebben er toe bijgedragen dat zij
in 2007 door de burgemeester van de
gemeente Slochteren is gedecoreerd
als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Toen zij 20 jaar geleden ging verhuizen
naar Slochteren, leek het Bé toch beter
om aansluiting te vinden bij de Vrouwen
van Nu afdeling Slochteren. Immers zij Bé namens de Vrouwen van Nu van
wilde graag nieuwe mensen ontmoeten harte gefeliciteerd met jouw 60 jarig juin haar nieuwe woonplaats. Maar toch bileum.
heeft zij een zwak hart voor Harkstede.

Tijdens onze Kerstavond op 19 december
Hoogtepunt in Harkstede was de vie- jl. heeft zij een mooie glasgravure als
ring van het 50 jarig jubileum wat zij herinnering in ontvangst mogen nemen
als presidente mocht beleven.
met daarbij uiteraard een bloemetje.
De musical “Goud Gevat” werd opgevoerd door eigen leden.

Geertruida Drenth, voorzitter afdeling
Slochteren

Het gaat haar dan ook na aan het hart
dat afdeling Harkstede met ingang van 1
januari 2020 opgeheven is. En waarom??? Leden kent de afdeling voldoende
maar helaas …….niemand van de leden
stelt zich beschikbaar om zitting te
nemen in het bestuur. Dat is toch wel
triest. Bij onze afdeling is Bé altijd present op de ledenavonden. Haar stelling
luidt: ben je ergens lid van, dan moet je
Het bestuur bij het kerstmaal
er ook zijn! En dat kan ik als voorzitter
foto Ina kKazemier
alleen maar toejuichen.
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Internationale Vrouwendag
De Vrouwen van Nu provincie Groningen nodigen u van harte uit op de bijeenkomst in het kader van de Internationale week van de Vrouw met als titel:
Wereldvrouwen in Groningen!
Wanneer:
donderdag 5 maart 2020
Waar:
Zaal Balk te Zuidhorn
Hoe laat:
14.00 – 17.30 uur
Programma
13.30 Inloop
14.00 Welkom
14.05 Mientje den Boer, Sterke vrouwen/ Sterke verhalen netwerk Vrouwen
van Nu
15.00 Pauze
15.20 Marion Tjin-Tham-Sjin, Zakenvrouw van de wereld 2018
16.30 Popkoor Songbirds
17.15 Afsluiting en borrel
Introducés zijn van harte welkom!
Opgave via een mailbericht naar vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com o.v.v.
uw naam en die van de introducé(s). U
bevestigt de opgave d.m.v. het overmaken van € 12,50 p.p. (voor leden en nietleden) op rekening NL50 RABO
0325141312 t.n.v. Vrouwen van Nu o.v.v.
vrouwendag. Uw betaling moet voor 28
februari 2020 binnen zijn en is bindend.
Namens de organisatie VvNu,
Janneke Snijder, Rijnje Venema en Carin
van de Wal

studiedag jubileum
85 jaar
De agrarische commissie nodigt u van
harte uit voor de studiedag op
DINSDAG 10 MAART 2020 thema:
“IS ER EEN TOEKOMST VOOR DE
LANDBOUW IN NEDERLAND”

Viering 85 jarig bestaan Woldendorp
op 12 december 2019 in hotel Termunterzijl.

De studiedag is in: Dorpscentrum De
Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18, 9636
BS Zuidbroek Telefoon: 0598 452291
Kosten (incl. lunch): Leden € 25,00 p.p .
Niet leden betalen € 27,50 p.p.

Donderdagmiddag kon onze presidente
Francien Noordam 33 dames welkom
heten in hotel Termunterzijl voor een
feestelijke High Tea ter ere van ons 85
jarig jubileum.

PROGRAMMA
9.30 uur
Opening door de voorzitter
Eri de Groot
9.45 uur
- Inleiding door de heer Prof. Dr. Ir.
Rudy Rabbinge, Nederlands agronoom,
politicus en hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. Hij had zitting in de
commissie Remkes.
- Inleiding door mevrouw Eline Vedder-Monaster, boerin en statenlid in de
Provincie Drenthe.

Na het welkomwoord, kreeg Renata
Noot van hotel Termunterzijl het woord.
Zij vertelde ons over de geschiedenis van
het ontstaan van de High Tea, wat leuk
was om te horen.

12.15 uur
Lunch
13.15 uur
- Onze weervrouw van de provincie
Groningen, Harma Boer, vertelt over het
weer in de breedste zin van het woord
en wat dit kan betekenen voor de toekomst voor o.a. de landbouw.
15.30 uur Afsluiting van de dag met
koffie en thee.
U kunt zich opgeven via de mail tot 1
maart: agrarischecommissiegroningen@gmail.com
U krijgt een bevestiging van aanmelding
en kunt dan vervolgens € 25,00
of € 27,50 (niet leden)overmaken op
bankrekeningnummer
NL24RABO 0365077747 t.n.v. Agrarische
Commissie NBvP te Blijham o.v.v. Studiedag, uw naam en afdeling. Bij opgave
graag naam of namen, de afdeling en
één telefoonnummer vermelden.
De betaling is uw opgave!
Voor info kunt u bellen naar Lideke Bierema, tel. 06 13822697.

Hierna kregen we een kopje mosterdsoep en een glaasje alcoholvrije prosecco om te toosten op deze feestelijke
middag. Er volgden nog vele hartige en
later zoete lekkernijen met hierbij “mooie ”potten thee.
Het bestuur las om de beurt stukjes
oude notulen voor wat soms in deze tijd
wat hilarisch overkwam. Ook wel stukjes waarvan je dacht “de tijd herhaalt
zich”.
De leden die 85 jaar en ouder zijn kregen
een bloemetje aangeboden en naar de
zieke leden die niet kunnen komen zal
een bloemetje worden gebracht.
Aan het einde las Francien een kerstverhaal voor en sloot deze middag door
ieder te bedanken voor haar aanwezigheid en alvast een goede jaarwisseling te
wensen.
Janneke ten Have
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varen en
fietsen

handwerk
dag

Provinciale ReisCommissie
Varen en Fietsen
2juni-5 juni 2020
Vanuit het Hoofdstation in Groningen
vertrekken we met de NS naar het Centraal Station in Amsterdam. In het Oosterdok, achter het Centraal Station, ligt
onze boot de Vita Nova en staan de fietsen voor ons klaar. Vanuit Amsterdam
fietsen we onderleiding van een reisleider naar Haarlem, de volgende dag naar
Leiden, daarna door het Groene Hart en
via Uithoorn terug naar Amsterdam.

Schorten en/of hoofddeksels van
Wereldvrouwen
De expositie van handwerken en andere
creatieve uitingen.
Wanneer:15 en 16 april 2020 in Zuidbroek
Waar: De Broeckhof W.A. Scholtenweg
18 9636 BS Zuidbroek
Tijd: 10.00-17.00 uur
Entrée: 6 euro. Op vertoon van Vrouwen
van Nu pas: 5 euro.
Thema: Wereldvrouwen
Laat het zien op de expo en maak een
schort of hoofddeksel die uitbeeldt waar
je voor staat of die je persoonlijkheid
reflecteert!
Op de catwalk mag je zelf je creatie
tonen.
Verras ons!!
De commissie van handwerken en creatieve uitingen.

men en er mooie foto's bij zijn. Een enkele keer is het verhaal veel te lang en
hebben we niet genoeg ruimte. Daarom
hebben we nu richtlijnen opgesteld bij
het kopje kopij.
Verder hebben we 2x per jaar een landelijke bijeenkomst met alle redactieleden.
Hier krijgen we informatie over het landelijke beleid. Heel leerzaam zijn de midWij,
redactieleden,
stellen
ons
graag
een
dagprogramma's waar we leren over het
De kosten voor deze Vaar-en Fietsvakeer aan u voor. We heten Janny Bekke- gebruik van foto"s of hulp bij tekst
kantie bedraagt €450,00 per persoon.
ma en Rennie Renting, lid van de afdeschrijven.
Toeslag 1 persoonshut €45,00 (er zijn 3
ling Zuidhorn van VvNu.
Sinds kort hebben we een vacature.
beschikbaar)
Toen wij in de zomer van2017 lid van de Janny de Jonge is er na vele jaren mee
Toeslag huur E-Bike €60,00.
redactie werden was er nog maar 1 lid:
gestopt. U maakt ons blij als u haar
Meer informatie vindt u op de
Janny
de
Jonge.
Zij
had
dapper
stand
gelege plek wilt invullen. Vindt u leuk om
website
houden
na
het
vertrek
van
de
andere
met ons mee te doen dan komen Janny
bankrekening NL16 RABO 0122135377 t.n.
en ik er graag over vertellen.
v. NBvP vrouwen van nu afd. Groningen. leden .
Er was een nieuwe vorm voor het maGeef als omschrijving aan ‘Varen en
Kopij
gazine gekozen. Het landelijke blad
Fietsen’ .
Berichten voor het volgende magazine
kreeg een eigen katern met 4 pagina's
graag sturen naar vrouwenvannu.revoor de provincies. Ook was er een
Wilt u mee?
dactiegroningen@gmail.com.
nieuwe
uitgever
met
een
andere
manier
Stuur dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 1 maart 2020 een volledig in- van werken. We begonnen met een be- Stuur kopij als Word bestand, tekst
zoek aan de uitgever in Arnhem en leer- niet groter dan een half A-4 of maxigevuld inschrijfformulier naar Marjan
maal 200 woorden. Foto's apart als
den hoe we het magazine konden
Jansen: e-mail: marjanjansen0@gjpg bestand, minimaal 750 KB. Geef je
maken. Ria Hettinga ging namens het
mail.co; postadres: Breitnerstraat 7,
bestand een titel! Vermeld altijd je telebestuur met ons mee. Het was in het
9718 ML Groningen
Deze Vaar-en Fietsvakantie is ook toe- begin wel wennen en zoeken. We heben foonnummer, de auteur van de tekst en
de naam van de fotograaf en vraag toeer nu plezier in om met de tekst en de
gankelijk voor niet-leden. Zij betalen
foto's te stoeien en vinden steeds nieu- stemming voor publikatie als er minder
€52,50 extra.
dan 6 personen op staan. Het volgende
we mogelijkheden uit.
uw aanmelding is bindend. Als u niet
mee kunt heeft u geen recht op restitu- Wij mogen nu 4x per jaar de Groningse magazine verschijnt vanaf 8 mei 2020.
De uiterste inleverdatum is 27 maart
katern vullen. Dat is leuk werk. Vooral
tie. Er mag wel iemand anders in uw
20202.
wanneer er leuke berichten binnenkoplaats mee. Dit moet u zelf regelen.

redactie

