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Geef de pen door
agrarische commissie volgde er een bestuur ‘s functie in het provinciaal bestuur. Tijdens beide functies waren er
vanuit de Bond georganiseerd veel kader
trainingen. Veel leren over hoe je zaken
als bestuur moet aanpakken. Ik schreef
net al dat ik de basis van het bestuurlijke
werk bij de Bond heb geleerd.
En toen kwamen de jaren 1994 / 1995,
jaren waarin de NBvP heel actief bezig
was met het thema duurzaamheid. We
waren aan de slag met het project “de
macht van de boodschappen tas “.
Dat betekende o.a. veel meer letten op
waar ons dagelijkse voedsel werd ge1974, 1995 en 2018 jaartallen die iets zeg- produceerd en letten op verpakking ‘s
gen over mijn leven en de Vrouwen van materiaal ( liefst geen of papier ) De
NBvP was haar tijd dus ver vooruit!! ImNu
In 1974 werd ik als jonge vrouw mee ge- mers ook nu spelen deze vraagstukken.
nomen door mijn schoonmoeder die lid Met dat thema en het thema Vrouwen
was van de Nederlandse Bond van Plat- Rechten ging de Bond met de Nederlandse delegatie in 1995 naar de Wereld
telands Vrouwen. Wonen in een dorp
Vrouwen conferentie in Beijing/ Pewaar mijn echtgenoot zijn bedrijf had
betekende ook een hele nieuwe omge- king. Dat ik een van de leden was die
ving. En om nieuwe mensen / vrouwen voor de Plattelands Vrouwen deel uit
mocht maken van deze delegatie is iets
te ontmoeten is lid worden van een
wat ik nog steeds als iets heel bijzonders
plaatselijke vereniging een mooie hulp.
Het was de tijd van de handwerk groe- ervaar. Vanuit Peking hield ik elke dag
een dagboek voor in het agrarisch dagpen, maar ook van politieke scholing ’s
blad bij. Terug kijkend heb ik nog steeds
cursussen. We zouden het bijna vergeten dat de Bond van toen ook vrouwen zoiets van; hoe deed je dat toen toch.
stimuleerde om politiek actief te worden Zoveel tijds verschil en dan ook nog in
een tijd dat Iphone ´s en laptop ´s nog
en zich zouden inzetten in hun eigen
niet in ons systeem zaten. Na terug
dorp cq. gemeentelijke omgeving. Vrij
snel na mijn eerste jaren als gewoon lid komst heb ik heel veel lezingen gegeven.
werd ik gevraagd actief te worden in de En daar dus geleerd hoe voor een zaal
met luisterende mensen te staan.
provinciale agrarische commissie. Een
tijd waarin de basis is gelegd voor mijn
Daarna begon voor mij mijn politiek belatere bestuurlijke leven. Het was voor
stuurlijke werkzame fulltime leven. En
mij een gezellige maar vooral ook een
hele interessante tijd. Nog steeds komen helaas weinig tijd voor wat voor mij nog
we met een aantal van de bestuursleden steeds de Bond heette. En dan is er opeens een telefoontje van Rijnje Venema.
van toen ieder jaar bij elkaar. Na de

Janneke we hebben behoefte aan versterking in het PB en het zou mooi zijn
wanneer je mee wilt doen. De Bond of
te wel de Vrouwen van Nu zit toch nog
wel zo in mijn denk wereld dat ik niet
lang hoef na te denken. Het is een weerzien met veel bekende gezichten. Maar
helaas is er ook veel veranderd. Want
ooit was ik het jongste PB lid en nu 40
jaar later zijn er geen jongere vrouwen.
En dat is iets wat me bezig houdt en niet
los laat. Hoe kunnen wij jongere vrouwen interesseren voor onze Vereniging.
Het zou mooi zijn wanneer we een
route vinden om ook jongere / jonge
vrouwen op de een of andere manier
kunnen interesseren voor de Vrouwen
Van Nu. Wie helpt mee daar over na te
denken?
Janneke Snijder
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ons jubileum
85 jaar Vrouwen van Nu Provincie
Groningen

nen we nog de evergreens zoals que
sera sera en uit welk jaar is bijvoorbeeld
een bepaald liedje. Bij de rock en roll18 April 2019, ons jubileum. Terwijl ik dit nummers is het moeilijk om op de stoel
schrijf is het alweer twee maanden gele- te blijven zitten, maar niemand waagt
den en als u dit leest, alweer 5 maanden. het om nog even door de knieën te
Oud nieuws dus, maar toch wel de
gaan. Dan maar meezingen en dat vermoeite waard om er nog even op terug hoogt de stemming, die er helemaal in
te komen. Een 85-jarig bestaan is toch
zit. Met de hoop er bij het volgende jubiniet niks. Voordat het feest begint,
leum weer bij te zijn, keert iedereen volmaakt het Provinciaal Bestuur een bedaan huiswaarts.
lofte waar. Zij schenkt iedere afdeling
een bedrag en doet dit door middel van Wobbie Krijger
een bloem met daaraan een cheque van
500 euro.

Het begin

85 jaar geleden is het begonnen
We zijn bijeen om iets unieks te vieren.
Het 85 jarig bestaan van de provinciale
afdeling Vrouwen van Nu Groningen.
De voorzitter Martha van de Weerd
opent de vergadering en heet iedereen
van harte welkom. Een bijzonder welkom is er voor Els Radius, voorzitter a.d.
Allereerst komt de modeshow van Vod
van het Landelijk bestuur, de afvaarditot Vlot. 16 Dames showen hun eigen
gemaakte creaties, al dan niet gemaakt gingen uit de provincies Drenthe en
op de voorafgaande workshops. Prach- Overijssel en de leden van de adviestig om te zien wat je kunt maken van af- commissie van de Stichting.
De eerste aanzet werd in 1932 gegeven
gedankte kleding, gordijnen, meubelstoffen en ander textiel. De ladyspeaker door de afdeling Loppersum. Deze afdeling nodigde de besturen van Roodeen de muzikale omlijsting maken de
show tot een perfect geheel en de ruim school, Middelstum, Spijk en Appinge400 aanwezigen volgen de creaties van dam uit voor een gezamenlijke vergadering. Dit resulteerde uiteindelijk in het
top tot teen.
oprichten van een provinciale afdeling in
de provincie Groningen op 23-4-1934. Nu
85 jaar geleden.
Was het destijds geen probleem om bestuursleden te vinden, nu is dat wel anders. Ook wij merken een terugloop van
het aantal leden. En het opheffen van
afdelingen baart ons zorgen. Toch blijft
het PB zich de komende tijd buigen over
Na de modeshow is het tijd voor de
de toekomst van de Vrouwen van Nu
Pauwergirls. Deze 3 dames zingen de
van de provincie Groningen en waar
sterren van de hemel en laten ons mee- mogelijk alle hulp te bieden om afdelindenken door middel van een quiz. Kengen te ondersteunenen te behouden.

Daarnaast houden we ons bezig met de
vraag hoe we jonge vrouwen kunnen
motiveren om lid te worden van Vrouwen van Nu. Dit is een uitdaging voor
alle geledingen binnen Vrouwen van
Nu. Het Provinciaal Bestuur van de provincie Groningen heeft daarom besloten
om in maart 2020 een vrouwendag te
organiseren. Hiermee hopen we ook de
jonge vrouwen te bereiken.

bustocht
Feestelijke bustocht door de provincie Groningen (Poldergebied)
Op dinsdag 23 april 2019 s ’morgens
worden 50 dames opgehaald van de afdelingen Nieuw-Scheemda/'t Waar,
Nieuwolda, Woldendorp en Noordbroek.
Ze worden ter gelegenheid van het 85
jarig bestaan van hun afdelingen samen
getrakteerd op een bustocht.
Er komt een bus voorrijden van het busmuseum uit Hoogezand. Het is prachtig
zonnig weer. Beter kunnen we het niet
treffen!
Een bus vol met Vrouwen van Nu die
het 85 jarige jubileum van de afdelingen
vieren. We gaan er een mooie dag van
maken.
Het is een grote verrassing wat we vandaag zullen gaan doen, en na een woord
van welkom gaan we aan onze tocht
beginnen, samen met Roelof onze
chauffeur en Jan, de gids.
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We laten ons meenemen door het
mooie Oldambt en een deel van Westerwolde waar we door vrijwilliger de heer
Helmers worden bijgepraat over onze
eigen historie.
Veel weten we al, maar ook horen we
weer nieuwe weetjes.
De rode beuk in de slingertuinen bij de
prachtige boerderijen was het teken van
voorspoed. Destemeer beuken, destemeer hectares land. Het symbool van
rijkdom.
Na pensionering verlieten de boeren de
boerderij en lieten een zogeheten rentenierswoning bouwen. Prachtige woningen.
Via prachtige tulpenvelden bij Nieuwwolda, de weidse vergezichten in de polders, de statige boerderijen van Bellingwolde, de bossen rond Vriescheloo en
het glooiende landschap bij Onstwedde
komen we langs het landgoed Tennaxx
met het Dinopark bij Wedde.

Rond de middag bereiken we de
Pekelahof waar we van een heerlijke
lunch genieten.
Na de lunch en het foto moment hervatten we de tocht richting Meeden en
stappen we even uit bij de toren bij de
13e eeuwse kerk, dit was ooit een
steenhuis, ook wel het Middeleeuws
Steenhuis genoemd. Hier wordt het
verhaal van de toren verteld.

Vandaaruit via Muntendam en Zuidbroek....waar begin Galgeweg “de Galg”
heeft gestaan en wat haast niemand
weet: achteraan een kerkje.
Er wordt verteld over de kerken, (waar
je anders zo aan voorbij rijdt) dat bij vele
de toren vrij staat en zelfs scheef.
We gaan via Noordbroek naar huis.
Na zo’n gezellige dag is het moeilijk afscheid nemen. Daarom praten we op
Jubileum Nieuwolda
het terras van Het Trefpunt, vlakbij
Hotel Bos van weleer, nog even met een Om het 85 jarig bestaan van de plattelandsvrouwen c.q. Vrouwen Van Nu van
afdeling Nieuwolda te vieren, hebben wij
zaterdag 23 mei met 23 dames ons (deels
gesponsorde) jaarlijkse reisje gemaakt.
Bij het vertrekpunt om 9 uur was de verbazing direct al groot omdat we deze
keer in plaats van met eigen auto's met
een bus gingen.
Het Drentse Yde was onze eerste stopplaats, voor koffie met een heerlijke
groepje na, onder het genot van een
muffin, waar zich ook nog een prachtige
heerlijk ijsje.
Wat een mooie verhalen hebben we ge- geschenkenwinkel bevond. Aangekomen
in Orvelte was de toevalstreffer dat
hoord: verhalen over het prachtige gedaar toevallig de jaarlijkse brocrantebied waar we wonen en waar we nu
markt plaatsvond. Hier is ook de inwenmet andere ogen naar kijken. Mooie en
herkenbare verhalen van onze mede ju- dige mens voorzien van een heerlijke
bilarissen. Mooie verhalen van vrouwen. Drentse broodtafel. Met een huifkar
getrokken door 2 paarden zijn we een
Mooie verhalen over mensen.
uurtje door de bossen getogen. De rit
vervolgde zich richting Groningen stad,
We willen het PB en de reiscommissie,
maar ook alle andere vrouwen, dan ook waar wij een rondvaart door de
stadswateren hebben gemaakt, met
een mooie uitleg en je ziet plekjes die je
nog nooit gezien hebt. Om de dag gezamenlijk af te sluiten zijn wij richting
Winschoten getogen voor een heerlijk
römertopf diner. Het was een geslaagde dag met heel mooi weer en iedereen
werd om 22.00 uur weer keurig met de
bus naar het eindpunt gebracht.
Afdeling Nieuwolda kan terugkijken op
een geslaagde viering van het 85 jarig
heel erg bedanken voor deze geweldige bestaan. Hillie Stienstra
dag.
Dit is een samengesteld verhaal gemaakt van de verslagen van de afdelingen die op deze dag met elkaar uit zijn
geweest. De redactie.
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excursie
Met de agrarische commissie naar
het Westerkwartier op 16 mei 2019
Rond half tien op donderdag 16 mei jl.
kwamen vijftig vrouwen naar de firma
Koepon in Garnwerd. Na de koffie kregen wij een uitgebreid informatief verhaal van de bedrijfsleider.
Aan de hand van een powerpoint presentatie werden we bijgepraat over de
strategie van dit mooie bedrijf. Aan bod
kwamen kengetallen, fokkerij, de comfortabele koe (o.a. inrichting stal), energie en milieu, wat zijn de sterke punten
in het bedrijf en waar ligt een uitdaging.
Communicatie binnen het bedrijf is erg
belangrijk, net zoals de eenvoud, de routine, de looplijnen, de taakverdeling, de
focus, en welke koe is geschikt voor dit
bedrijf.
De werknemers hebben hun eigen interesses en zo heeft ieder zijn eigen taak
wat bij hem of haar past. Iedereen heeft
zijn eigen verantwoordelijkheid en
wordt betrokken bij de inbreng over het
beleid van het bedrijf.
De heer Wijnand Pon, de eigenaar,
kwam ons ook nog even een prettige
dag wensen en was nog even kort aan
het woord.

Tot slot gingen wij naar Bio Noord in
Leek, een groothandel in biologische
producten.
Sinds januari heeft er een uitbreiding
plaatsgevonden door het plaatsen van
een derde koelcel en extra vrachtwagens. Er wordt groente, fruit, zuivel en
andere levensmiddelen verhandeld. Als
afsluiter kregen we nog een biologisch
sapje te proeven.
Lideke Bierema.

agenda
Datum voor in uw agenda
De provinciale agrarische commissie organiseert 15 oktober van 14.00 tot 16.00
uur een excursie naar de familie Ten
Have in Beerta. Het bedrijf heeft naast
akkerbouw, zeugen en vleesvarkens.
Men zet met het consumentenmerk
Hamletz duurzaam varkensvlees in de
markt. De familie Ten Have is Agrarisch
ondernemer van het jaar 2019.
De expositie voor handwerken en andere creatieve uitingen in 2020 heeft als
thema: Wereldvrouwen!
De doemorgen is het begin van het
handwerkseizoen. Op 1 okt. 2019, in De
Broeckhof, te Zuidbroek, van 9.30 -11.30
uur
Het kunstenaarsproject van het Textielfestival (in Leiden 13-16 mei) heeft Marije Mommers voor Vrouwen van Nu geselecteerd. Marije vraagt om stroken
witte stof met éen woord in zwart, die
het gevoel van reizen weergeven. Deze
stroken worden in de Pieterskerk in Leiden samengevoegd tot een kunstwerk.
Op dinsdagmorgen 29 okt. 2019 willen
we deze gaan maken.
In De Broeckhof, van 9.30 - 12.00 uur.

Cultuur Rondreis Gran Canaria
In de winter even naar naar de zon. Wie
wil dat nu niet? Gaat u mee naar Cran
Canaria van 28 januari t/m 5 februari
2020? Wilt u mee? Meldt u dan voor 30
september 2019 aan.
Samen met u willen we in acht dagen
dit prachtige eiland ontdekken. We
stoppen voor korte wandelingetjes in
idyllische dorpjes, we bezoeken de
hoofdstad Las Palmas en gaan dan naar
Puerto de Mogan (klein Venetie). We
leren hoe we rum moeten maken en we
hoppen met de boot een dag naar zustereiland Tenerife. De prijs van deze reis
bedraagt € 1383,- per persoon op basis
van een tweepersoonskamer en half
pension. Wilt u mee? Meldt u dan z.s.m.
maar vóór 30 september 2019 aan.
Meer informatie over deze reis en een
inschrijfformulier vindt u op onze website www.vrouwenvannu/provincie/reizen2020. Voor vragen Eef Wiegman via
veenwieg@gmail.com.
Wij presenteren al onze reizen op 31
oktober in de Broeckhof te
Zuidbroek. U bent welkom.
Ria Hettinga

colofon

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. Geeft je
bestand een titel! Vermeld altijd je telefoonnummer, de auteur van de tekst en
de naam van de fotograaf en vraag toesteming voor publikatie als er minder
Na de rondleiding over het bedrijf gingen Oproep!
dan 6 personen op staan. Wilt u alstuwe gezamenlijk via de nieuwe brug over De commissie Handwerken en andere
blieft uw tekst in Word aanleveren en
het Van Starkenborghkanaal bij Aduard creatieve uitingen zoekt met spoed
vrouwen
om
haar
te
versterken!
Ben
jij
niet in PDF? Het is anders voor ons
richting de Cazemierboerderij in Tolbert.
de
vrouw
die
we
zoeken?
Ben
je
creatief?
moeilijk om uw verhaal passend te
De lunch stond al klaar. Nadat iedereen
Heb
je
organisatietalent?
Heb
je
oog
maken.
was uitgegeten kregen we nog een intevoor kleine dingen maar overzie je ook
Het volgende magazine verschijnt in
ressant stukje geschiedenis te horen
de grote lijnen? Reageer dan.
week 50 2019. De uiterste inleverdaover Tolbert aan de hand van een maInfo bij Janny de Jonge 0597 645327
tum is:1 november 2019.
quette.

