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Maandagmorgen 21 november jl. was er de contactvrouwenmorgen van de 
Agrarische Commissie Drenthe. 
Een heel programma op de morgen. Er waren ongeveer 60 dames naar Roden naar 
de Brink getogen en begonnen met koffie/thee en koek. 
Na een korte inleiding en welkomstwoord van onze Karin Albring, werden de dames 
in drie groepen verdeeld.  
  
Er was een presentatie van Noorderweer, gegeven door Roland van der Zwaag. Hij 
gaf tekst en uitleg over het weer. Hij doet verslag van het weer in de drie noordelijke 
provincies. Een interessante lezing, zeker toen ook nog even de spreuken en 
gezegden aangaande het weer ter tafel kwamen.  
  
Ook was er een presentatie van Leeef, gegeven door Frauke Boer, de 
onderneemster achter Leeef, zij gaf een toelichting op haar werk en hoe zijn cliënten 
helpt tijdens de periode voor tijdens en borstkanker behandeling. Ook liet ze ons 
kennismaken met een alternatief voor de borsten bus. Een bijzondere lezing, die zij 
ook graag wil geven op de afdelingen.  
  
Ook was een bezoek aan het Scheepstra kabinet gepland. Hier werd de presentatie 
verzorgd door mevrouw Alie Folkerts en Vroukje Hartlief. Even terug in de 
schoolbanken, terug naar de tijd van Ot en Sien.  
  
In de hal konden de dames genieten van de fotokunst van Foto de Voogd, oftewel 
Gerda de Voogd. Zij had foto’s meegenomen, die zij heeft gemaakt van het 
Groninger land en van koeien. Op foto’s en op foto kaarten plaatst zij elfjes, een 
gedichtje van elf woorden in het Gronings. Gerda heeft ons laten kennismaken met 
haar vak. Ze geeft presentaties over fotograferen en ze geeft ook workshops met 
betrekking tot fotografie. Voor een spoed cursus en het leren kennen van je camera 
kun je bij Gerda terecht. Een aantal dames schoof graag even bij haar aan voor info 
of voor overleg om een nieuwe camera aan te schaffen.  
  
Al met al een morgen met veel onderwerpen. Na afloop heeft Karin een ieder 
bedankt voor haar aanwezigheid en onder het genot van een zelfgemaakt advocaatje 
ging een ieder weer huiswaarts.  
  
Met vriendelijke groeten, 
Names de Agrarische Commissie Drenthe, 
Martha G. Hartlief - Jansma 
 


