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Beste dames, 

 

September – zonnige dagen liggen achter ons, de hei staat prachtig in bloei tussen 

Odoorn en Exloo. Het is september zoals elk jaar maar toch ………………….  

 

 

 

Het nieuwe jaar voor de Vrouwen van Nu ging in januari van start met goede wensen, 

onder het genot van een drankje en ons bekende “kniepertie”. Tijdens de 

jaarvergadering kondigden we 2020  aan als  een jubileum jaar  en  dus een feestelijk 

jaar waarin we stil staan bij de oprichting van de Nederlandse Bond voor Boerinnen en 

Plattelandsvrouwen, 90 jaar geleden. Ons programma boekje gevuld met een 

gevarieerd programma voor onze avonden, uitjes naar musea, naar Schiermonnikoog, 

suggesties uit de ideeën bus zoals een high tea werd uitgereikt met het thema; Vier je 

successen, het is een feest waard. 

Uiteraard mogen we onze successen vieren, onze verjaardagen en bijzondere 

momenten. Helaas mag dat nu alleen in hele kleine kring. Een nieuw virus, Covid-19 

sinds maart in Nederland, heeft ons leven op zijn kop gezet. Maatregelen om het virus 

in te dammen beperken ons in het dagelijks leven en zijn overal voelbaar. Zo ook in 

het verenigingsleven en ook voor onze Vrouwen van Nu.  

De bijeenkomsten en de uitjes worden afgelast, de sociale contacten beperkt en de 1.5 

meter regel in acht genomen. Als bestuur zoeken we naar mogelijkheden om wel 

contact te hebben. Dat doen we dan nu op een nieuwe manier in de vorm van een 

tijdschrift! Een speciale uitgave samengesteld door het bestuur met een gevarieerde 

inhoud mede door een bijdrage van een aantal leden zoals een terugblik op de 

afgelopen periode maar ook vragen over de toekomst, een wist u datje uit de archieven, 

een speciale wandeling, een recept voor warme en koude dagen, droedels en een 

verhaal over een jonge vrouwelijke ondernemer die in deze tijd haar eigen bedrijf heeft 

opgestart. Kortom ga er eens voor zitten, neem een kopje koffie, zet de bril op, pak je 

schaar en je potloden! 

Op afstand contact met elkaar houden is even wennen, maar laten we het wel proberen. 

Wij wensen jullie veel leesplezier en alle goeds voor de komende tijd.  

Met vriendelijke groet namens het bestuur, Marieke Akkerman 



 
Op deze pagina een kleine greep uit wat er zoal op de provinciale sites is te lezen.  

Agrarische dagen 
De agrarische excursiedagen van 2020 gaan i.v.m. alle onzekerheden als gevolg van het 

corona-virus niet door en worden verplaatst naar 2021. 

Wandelen in de provincie 
Alle wandelingen zijn voorlopig afgelast door de corona crisis. Zodra het weer kan krijgen 

jullie van Lammy een berichtje. En komt het ook direct op de website. Toch worden er enkele 

wandelingen aangeboden op de provinciale site, deelnemen voor eigen risico!  

KHTW 

Bij het kenniscentrum worden mooie cursussen digitaal aan geboden. Kijk op de site 

voor meer info. 

      

Help mee: Mondkapjes maken Nederland! 

Vrouwen van Nu wil via deze weg een oproep doen aan alle vrouwen van nu! Wil jij 

hiermee helpen en kom jij graag in actie in deze tijd van nood? 

Neem dan contact op met ‘Mondkapjes maken Nederland’  via de facebookgroep van 

jouw provincie. 

Meer informatie op de voorpagina van de landelijke site van Vrouwen van Nu.  
Er is veel interessants te lezen op de landelijke, provinciale en natuurlijk onze eigen 

website. Neem eens een kijkje! www.vrouwenvannu.nl en 

www.vrouwenvannu.nl/odoorn 

Provinciale jaarvergadering 2020 (onder voorbehoud) 

Datum: donderdag 8 oktober 2020 10:00 

Locatie: De Voorhof in Westerbork 

Beschrijving: Provinciale Jaarvergadering op donderdag 8 oktober a.s. in De 

Voorhof, Hoogeveenseweg 4, 9431 AZ Westerbork, tel. 0593-331971. Aanvang: 

10.00 uur 

Tettie Drijfholt  

http://www.vrouwenvannu.nl/
http://www.vrouwenvannu.nl/odoorn


 

 

 

 

  



 

DRENTSE pagina (Huus van de Taol) 
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Oeze volk en heur gerak   
 

 

Soms brengt 

mien droom mij daor 

waor ik in lang niet was 

ik bin weer thuus 

wel wat onecht maor dat 

ontdek 

ik s’morgens pas 

 

An taofel 

op dezelfde stee 

mit um oes hen 

’t olde meubilair 

waor ik de resten 

nog van ken 

 

d ‘Olde klokke  

mit zien peerd 

een kaaste en een kabinet 

een schilderij op zwart fluweel 

en hier en daor 

femilie op petret 

 

Zes stoelen 

veur de beddestee 

geliek as bij ’n aander 

de olde eulielaamp 

kreeg van Philips 

zien braander 

 

Een letterdoek 

zit aachter’t glas 

die ik mit muite lees 

en op de schössteen 

staot op wacht 

de stenen Kees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ingebouwde 

koppieskast mit 

hiel wat dure dingen 

niet kocht – maor arft 

kiekt deur ’t glas 

de keuken binnen 

 

Het old fornuus 

staot glimmend op de heerd 

mit standplaats veur ’t jaor 

de hekkieskachel-naakt 

mit deurkiekbloes-staot  

enkel s winters daor 

 

Veul wat er stun 

gung wieder in de tied 

dan zij-die’t achterleuten 

en is de droom veurbij is ’t net 

oj even keken hebt en toen 

de deur weer sleuten. 

 

Uit de bundel Nao Melkenstied door 

Harm Bo. 

 

 

 

 

 

 



Fietstocht met bezoek aan keramiektuin Harwi Eeserveen.  

 
 

Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar geen bijeenkomsten meer. Het bestuur had 

daarom een soort enquête uitgeschreven om te peilen waar nog wel behoefte aan was. 

Daaruit kwam naar voren een fietstocht in de buurt of een koffie/thee middag in een 
tuin. 

We hebben dit ter harte genomen en een combinatie van beide gemaakt. 

Fietsen met een bezoek aan de keramiektuin van Harwi. 

We hadden 2 middagen gepland, maar vanwege de hittegolf is de eerste middag 
vervallen.  Op donderdagmiddag 20 augustus zijn we met 11 leden naar Harwi geweest. 

            

Het weer was warm maar door de bewolking toch aangenaam. Door het bos ging het 

richting Achterweg, waar we op een douche getrakteerd werden, omdat een 
akkerbouwer niet alleen zijn perceel, maar ook de Achterweg besproeide. 

Aangekomen in Eeserveen hebben we eerst de mooie tuin met diverse beelden 

bekeken. Ruimte genoeg om dit met afstand van elkaar te doen. Na een uurtje hebben 
we ons op het terras neer gevleid, waar het goed toeven was. Onder het genot van een 

kopje koffie/thee met iets lekkers, aangeboden door de vereniging, konden we gezellig 
even bijpraten. 

Na het bekijken van de galerie was het tijd om nog een fietstochtje richting huis te 

maken. De route ging deze keer via het Schapenpark, waar de heide prachtig in bloei 
stond. 

Aangekomen in Odoorn gingen we allemaal onze eigen weg naar huis, 

nadat een ieder van mening was dat het een leuke middag was. Voor herhaling vatbaar. 

Albertje Kort 



 

             

  
 
 

        
 
 
 

   



 

 

Deze planeet. 

 

Het is nog niet zo lang geleden dat we soms naar een film op t.v. keken, een 

sciencefictionfilm, en dat we tegen elkaar zeiden;  

“ Wat een wereld, daar kunnen we ons gelukkig niets bij voorstellen ”.  

                                            ……………. 

Het is 2020 en opeens is dit horrorscenario over onze planeet uitgestort. 

Wij, met onze westerse levensstijl dachten ook eerst nog, dat is ver van ons 

bed, dat blijft wel in Azië. Maar snel, heel snel was het ook hier. 

En wij mensen, heel ontwikkeld, met heel veel technische kennis kunnen dit niet 

sturen. We moeten angstig afwachten of het terugkomt.  

Wij barricadeerden onze huizen en kwamen er niet meer uit. Onze ouders en 

onze kinderen konden we een periode niet bezoeken. 

Het wordt dan erg eenzaam omdat we ook onze vrienden niet meer zien 

Er werden veel mensen ziek, er gingen mensen dood. 

Opeens is alles heel onwezenlijk. We weten niet meer wie onze vijand is.  

Nog nooit heeft onze generatie zoiets meegemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Het verenigingsleven ligt ook stil. 

We treffen elkaar soms heel even bij de supermarkt. 

Ook de Vrouwen van Nu komen voorlopig niet bij elkaar. 

Laten we proberen contact te houden  

zodat we weten hoe het met “ons“ gaat. 

 

 

Riety Beuker 

 



 

Drenthe is een favoriete vakantie bestemming en vooral dit jaar, in het kader van 

“vakantie in eigen land“ een druk bezochte provincie.  

Iedereen kent inmiddels de slogan “Drenthe doet wat met je“; een provincie van rust 

en ruimte, van fietsen, wandelen, klimmen, van natuur en cultuur. 

Ook de omgeving van Odoorn biedt vele mogelijkheden op dat gebied. Zoals b.v.de 

route met de gedichten, de culturele bijeenkomsten in de kerk, de terrassen bij de 

verschillende horecagelegenheden, het Molenveld. 

Sinds deze zomer is er ook een pelgrims wandelroute; Het Pelgrims pad Odoorn, een 

initiatief van Helene Westerik en Marchinus Elting verbonden aan de kerkelijke 

gemeenschap Odoorn in samenwerking met de Stichting Oringer Kerk en Cultuur. 

Er is een boekje uitgegeven waarin deze bijzondere wandeling van 9.5 of 6.5 kilometer 

door onze omgeving wordt beschreven. Achtergrond, geschiedenis en momenten om 

even stil te staan … “het leven als een wandelpad” …. 

Het boekje kost 2 euro en is in Odoorn verkrijgbaar in de kerk, bij de Oringermarke, 

Bakker Joost en in Exloo bij Geerts warenhuis. Het boekje bevat kortingsbonnen voor 

een kopje koffie/thee met gebak bij Restaurant de Boshof, de Oringermarke en /of 

Oringerstee. 

Zeer de moeite waard om op de wijze eens de eigen omgeving te leren kennen. 

  



Geurzakje haken  (Idee van Frobelweb) 
 

 

Gehaakt met haaknaald 1.75 is het zakje 

ongeveer 9 bij 12 cm. 

 

Verklarende woorden:  
hv  = halve vaste  

hstk  =half stokje  

ls =losse 

vs =vaste  
stk =stokje  

st =steek 

tr =toer 

  

Het zakje wordt in de rondte gehaakt. Elke toer wordt begonnen met 3 lossen of 1 
losse. Dit vervangt steeds het eerste stokje of eerste vaste. Elke toer wordt gesloten 

met een halve vaste op de derde losse van het begin van de toer of op de eerste 

losse. 

  
Zet 63 ls op en sluit de tr met een hv in de eerste ls. 

Tr 1: Haak 63 stk. 

Tr 2: Haak 63 stk. 

Tr 3: Haak 63 stk. 
Tr 4: 3 stk in 1stk, 2 stk overslaan. 

Tr 5: ga met hv naar de 1ste tussenruimte.1 stk,2ls,1 stk tussen stk-groep vorige 

tr       

Tr 6: 1 stk, 2ls, 1 stk in de ruimte van de ls van de vorige tr. 

Tr 7: 3 stk in de 2ls ruimte van de vorige tr. 
Tr 8: 63 st 

Tr 9: 63 stk 

Tr 10: Als tr 4 

Tr 11: Ga met hv naar middelste stk van de groep. 3 stk in het middelste stk  van 
de   groep    

Tr 12 t/m 15: 63 stk 

Tr 16: 1vs, 1vs, 4ls, 2 stk overslaan. (Ik heb 1 keer 1 vs gehaakt, anders komt het 

niet    uit) 
Tr 17: Ga met hv naar het midden van de 4ls boog. 1vs in de boog, 1vs in dezelfde 

boog, 4ls. 

Tr 18: 64 stk = 4 stk in elke boog.   

Tr 19: 1 stk, 3 ls, 1 stk overslaan. 
Tr 20: Ga met 1 hv naar het midden van de boog, 1 vs in de boog, 5 stk in volgende 

boog. 

Even de onderkant dichtnaaien en een koordje door toer 16. 

  

Bloemetje: 4 ls sluiten tot een ring. 
Tr1: 1 v in de boog, 3 ls. Zorg dat er 6 boogjes komen. 

Tr2: in elk boogje: 1vs, 1 ls, 3 stk, 1 ls, 1 vs. 

Tr3: (het werk niet keren) 1 hv in vs tr 1, 2ls. zorg weer dat er 6 boogjes komen. 

Tr4: in elk boogje: 1 vs, 1hstk, 1 vs. 
  

Eventueel afwerken met wat kraaltjes. Vullen met (geraspte) zeep of lavendel. 

Voor dikkere katoen en een dikkere naald uiteraard het stekenaantal aanpassen.          

-deelbaar door 3 



Wist u dat ….. 

 

 de Drentse bond op 6 mei 1931 is opgericht en de afdeling Odoorn pas 15 jaar 

later het levenslicht zag. 

 de maandelijkse bijeenkomsten afwisselend waren in zaal Bos (nu de Oringer 

Marke) – Hotel Dekens ( nu de Oringer Stee) – zaal Scholten (nu de Boshof). 

Ieder lid nam zijn eigen kop en schotel mee. 

 de avonden werden geopend met het zingen van het Drentse of Nederlandse 

Bondslied. 

 ieder jaar een feestavond werd georganiseerd waar de mannen ook welkom 

waren. In het jaar 1959 boden 23 dames zich spontaan aan om de feestavond te 

verzorgen.  

 deze avonden meestal met eigen krachten werden ingevuld met zang, toneel, 

voordrachten, volksdansen enz. Toch werd er ook wel een toneelstuk opgevoerd 

door een toneelvereniging uit de buurt. Na afloop was er bal met live muziek. 

 er in de beginjaren geregeld boekbesprekingen werden verzorgd o.a. mevr. 

Reezigt en mevr. Ginberg waren vaak te gast. In de notulen werd het boek 

nogmaals compleet weer verteld. 

 er uitwisselingen met zusterverenigingen plaatsvonden. Men ging dan bv. 2 dagen 

naar Dieren, Wieringermeer, Vries of Sliedrecht. 

 tijdens de bijeenkomst van februari 1966 een inzameling gehouden werd voor het 

huwelijk van onze kroonprinses (Beatrix). Dit bracht ƒ 13,50 op. 

 een maand eerder een inzameling voor een grammofoon voor het 

volksdansgroepje ƒ 190,- opbracht. (Verschil moet er wezen nietwaar). 

 er tijdens het 15 jarig bestaan een voorzittershamer is aangeboden. 

 in 1951 de taken voor het Zuidenveld als volgt werden verdeeld. Eén derde van 

de leden moesten 3600 vlaggetjes naaien. De rest moet voor gebak en koude 

schotels zorgen. De laatste groep moet de wagen voor de optocht verzorgen en 

klaarmaken.  

 in de jaren 50 en 60 er ieder jaar een dag-uitje werd aangeboden aan de Ouden 

van Dagen (de oudjes) uit het dorp  en de feestavond ook opgevoerd werd voor 

deze oudjes. 

 in september 1959 een bijdrage van ƒ 1,- per lid werd gevraagd voor de aankoop 

van het Eigen Huis in Den Haag. *Het Eigen Huis is dit jaar verkocht omdat het 

onderhoud te duur werd. 

 er in de loop der jaren vele cursussen werden gegeven zoals;  Beter bewegen, 

tuincursus, spelleidingcursus, matrassencursus. Verder nog een 

lampenkapcursus, bankieren bij de Rabobank, koude schotels, veilig verkeer en 

nog veel meer.  

 we in het jaar 1970, 120 leden hadden. 

 er gezamenlijke avonden waren met Odoornerveen, Klijndijk en Valthe waarop 

meer dan 300 dames aanwezig waren. Deze avonden waren in zaal Bos omdat 

dat de grootste zaal was. Later werd zaal Scholte verbouwd en konden daar ook 

meer dames een avond bijwonen. 

Catrien Keidel 

 



 

 

 

    Laagjessalade.     Heerlijk bijgerecht bij een barbecue. 

 

   Benodigdheden :     Grote vrij diepe schaal of kom van glas, omdat je dan   

                ook echt de laagjes ziet.   

     

    1 potje selderie 

    5  eieren 

    1 blik ham  ca. 450 gr.  (IJsseldijk) 

     ¼ liter slagroom 

    300 ml. mayonaise 

    1 blikje mais 

    2 appels 

    ¼ blikje ananas 

    een   stukje prei         

 

Werkwijze; 

            

Inhoud van het potje selderie goed uit laten lekken en op de bodem van de schaal    

leggen. 

 

De 5 eieren hard koken , af laten koelen en in plakjes snijden.  Deze plakjes als     

tweede laag in de schaal op de selderie. 

 

                             Ham in dobbelsteentjes snijden en als derde laag in de schaal   

                     verdelen. 

 

                                        De slagroom en de mayonaise goed mengen. 

                                        De helft van dit mengsel over de schaal verdelen. 

 

                                      

 

Volgende laag is het blikje maïs, goed laten uitlekken . 

 

                                Daarna de appels in kleine stukjes snijden en  

                                in de schaal verdelen. 

 

                               De ananas in stukjes als volgende laag in de schaal verdelen.  

 

                               De rest van het mengsel slagroom/mayonaise over de ananas laag.   

 

 

                       Tot slot de prei in kleine ringentjes snijden , als garnering. 

 

           

          Tria 
 

  

 

 



 

  

 

Recept met courgettes  

Courgettes zoetzuur  

Benodigdheden; 

Courgettes 2 litermaten vol  koenjit       1 theelepel 

Uien  2    selderijzout      1 theelepel 

Zout  60 gram   mosterdzaad    2 theelepels 

Azijn  ½ liter    mosterdpoeder ½ theelepel 

Suiker  300 gram   Kom ,litermaat en pan 

 

Snijd de courgettes ongeschild in dunne plakjes en vul 2 keer een litermaat . 

Snijd de uien in dunne plakjes en doe deze erbij in een kom. 

 

                                        Het zout erover strooien en 2 uur laten staan.  

                                             Dan 2 keer afspoelen en goed uit laten lekken. 

                                       

 Breng de overige ingredienten aan de kook 

                                                       en laat dat zachtjes 1 minuut koken. 

                                                       Voeg daarna de courgettes en de uien toe  

                                                       Neem de pan van het vuur. 

                                     Laat 2 uur staan-af en toe roeren.  

                                    Breng alles tezamen weer aan de kook en laat 5 minuten doorkoken.  

                                    Dan gloeiend heet in de potten doen en deksel erop. 

 

                                  Het kost een beetje tijd maar …… 

                                                     dan heb je je eigen gemaakte zoetzuur op voorraad ! 

      

 

 

              Roelie Tissing 

 



Reistip: het Sauerland                      door Bob Brongers                            

 

Het land van duizend bergen. Het land van bekende biermerken als Veltins, Warsteiner 

en Kombacher. Land van gastvrijheid, uitstekende keuken met tal van regionale 

specialiteiten, betaalbare en schone hotels, kortom een land waar het goed toeven is. 

Het Sauerland is een groot gebied, globaal tussen het oostelijke Ruhrgebied en Kassel 

in het oosten. Een deel daarvan heet het Hochsauerland en hier reiken de bergen tot 

boven de 500 meter. Middelgebergte dus. 

Dit Hochsauerland strekt zich uit van Arnsberg in het noorden, van Olpe in het westen, 

van Willingen in het oosten en Bad Berleburg als zuidgrens.  

 

        
 

 

Als jonge twintiger kreeg ik mijn eerste baan bij de heren Falke in Schmallenberg. Een 

groot familiebedrijf en bekend van kousen, sokken en gebreide bovenkleding. Van daar 

uit startte de ontdekking met name van de streek tussen Schmallenberg en Winterberg. 

Aanvankelijk met lange wandelingen “quer feld ein”, later ook met auto en op skies. 

Een boeiende bergrug is de Rothaarkamm, ook wel Rothaarsteig genoemd. Gemiddeld 

met een hoogte van tussen 650 en 800 meter en dichtbebost is de Rothaarsteig een 

uitdaging voor fitte wandelaars, skiërs of mountainbikers. De totale lengte is pakweg 

55 kilometer maar de route leent zich uitstekend om in deeltrajecten af te leggen.  

De naam Rothaar is ontstaan vanwege de vele edelherten in de bossen. De vacht van 

deze dieren is roodachtig bruin en in de volksmond heten de edelherten “Rotwild”. 

Vandaar de naam Rothaar.  

Sinds ongeveer 20 jaar is er nog een grote grazer in de bergen te vinden : de Europese 

wisent.  Het ras is met een aantal dieren uitgezet en heeft zich de laatste jaren sterk 

vermeerderd. Er zijn enkele voederplaatsen die men kan bezoeken. 

Maar het Sauerland is veel meer dan alleen de Rothaarkamm. 

  

 



Er zijn door het gehele gebied tal van wandelroutes en fietsroutes uitgezet. Met name 

het Tourist Infocentrum in Schmallenberg stelt graag materiaal beschikbaar. Het moet 

gezegd, het zijn stuk voor stuk prachtige routes, goed gemarkeerd en bijna altijd , 

zeker met een e-bike, goed te doen. Welke route je ook kiest, je komt steeds weer 

door prachtige dorpjes met steevast een uitstekende Gaststätte voor een gezellige 

pauze. 

  

 

 

 

 

Veel dorpen zijn al eens uitgeroepen tot 

“Bundes Golddorf “, een hoog predicaat 

voor een mooi en goed onderhouden dorp. 

Zeker de moeite waard zijn Grafschaft, 

Oberkirchen, Westfeld, Nordenau , Bad 

Fredeburg en natuurlijk Schmallenberg 

zelf.  

 

 

 

Stadt Schmallenberg is het echte centrum 

van de regio met veel werkgelegenheid 

(Falke Strickstrümpfe), prima hotels ,cafés 

en restaurants en tal van leuke winkels en 

boetieks. 

Het Tourist info centrum geeft ook graag 

suggesties omtrent bezienswaardigheden. 

Als gast in hotel of pension ontvangt u de 

zogenoemde Sauerland Card die gratis 

toegang geeft tot musea, zwembaden, een 

aantal attracties en de buslijnen.  

 

Drukst bezochte stad is ongetwijfeld Winterberg waar met name ’s winters alles voor 

de wintersport uit de kast wordt gehaald. Ligt er geen sneeuw, dan wordt er sneeuw 

gemaakt met meer dan 600 sneeuwkanonnen. 

De voertaal is overigens in Winterberg al overwegend het Nederlands, mede omdat de 

helft van de horeca een Nederlandse eigenaar heeft. Daar moet je van houden. 

 

Tot slot de simpele vaststelling dat dit schitterende bergland zo dicht bij Nederland ligt. 

Je bent in drie uur rijden vanuit Odoorn in Schmallenberg, een afstand van 285 km. 

Dat is nog eens te doen. Een aanrader dus, voor een weekend of korte vakantie.  

  



Herken de stad.   

                              

                              

 

                                

                                



    

   Maak het juiste spreekwoord 

1.     Als er één schaap over de dam is, dan is het hek van de dam  

 

2.     Wie niet waagt is geen held 

 

3.     Hoge bomen moeten een oogje in het zeil houden 

 

4.     Die heeft een klap van de zon gekregen 

                                                                                                     

5.     Dat is hem op zijn buik geschreven 

 

6.     Je moet geen water op het vuur gooien 

 

7.     Het is kolder naar zijn hand 

 

8.     Het beste paard op de wallen 

 

9.     Het is schering en uitslag tegenwoordig 

 

10. Hoge bomen geven veel brandhout 

 

11. Die kan praten als Brugmans keukens 

 

12. Wie de schoen past krijgt geen blaren 

 

13. Als het kalf verdronken is huilt moeder koe 

 

14. Het achterste van je tanden laten zien 

 

15. Met je goede been uit het verkeerde bed stappen 

 

16. Wie het laatst lacht snapt de grap niet 

 

17. De aandeelhouder wint 

 

18. Wie een kuil graaft voor een ander heeft een biertje verdiend 

 

19. Waar een wil is ben ik weg 

 

20. We moeten de koe bij de uiers vatten 

 

21. Wie zijn billen brandt mag blij zijn dat hij niet andersom staat 

 

22. De beste stuurlui staan op de wallen. 

 

M.



Het is 18 juni 2020. Toch onverwacht komt het bericht dat Dame Vera Lynn is overleden. 

En we hebben haar in april nog gezien – samen met haar dochter. Honderd en drie was 
ze! Een heel bijzondere vrouw. Niet alleen in oorlogstijd toen ze naar het front in Birma 

ging om te zingen voor “de jongens van het vergeten leger”. 

Ook in deze tijd wilde ze haar bijdrage leveren. Ze liet “haar” lied We'll meet again 

opnieuw uitbrengen. Tijdens het interview zong ze daar zelfs nog wat regeltjes van. 
Een beetje bibberig maar het klonk lang niet gek en liet een warm gevoel achter. 

 

We'll meet again 

don't know where 
don't know when 

but I know we´ll meet again 

some sunny day ... 

 
Dat brengt me terug naar maart en de wandeling in Borger in het kader van 

internationale vrouwendag. Wat hebben we genoten. Bij het sluisje zong Janny 

Hofsteenge hààr We'll meet again. Kon zij bevroeden - konden wij? – hoe toepasselijk 

dat zou zijn in de tijd die voor ons lag?! Want kort daarna gingen we op slot. Een 

vreemde, onrustige en ja, ook angstige tijd brak aan. Kunnen wij en onze familie en 
vrienden vrij blijven van Covid-19? Hoe gaan we dit allemaal doen? Alles valt ineens 

weg! Geen kapper, geen therapie, geen Vrouwen van Nu, geen schilderen en ga zo 

maar door. Alles ligt stil. Een donkere deken valt neer. Wat zijn wij blij dat we nu in 

Drenthe wonen!. Genoeg ruimte om te wandelen zonder mensen tegen te komen. Ieder 
op een eigen eilandje. We leven in een bubble. 

 

En het wonderlijke is: daar buiten gaat alles door. De vogels twinkeleren dat het een 

lieve lust is. De bomen worden langzaam groen en overal schieten mooie bloemen 
omhoog. Zelfs de weergoden spelen mee. Want wat was het heerlijk met een lekker 

zonnetje toen we “binnen” moesten blijven. Alsof er gezegd werd: maak dat 

wandelingetje maar. Ik zal je wel koesteren. 

Een heel onwezenlijke atmosfeer. En zó stil. 

 
Dan gaat alles “ van het slot ” en begint het te regenen. Wellicht een waarschuwing van 

boven: doe voorzichtig?! We willen weer van alles. Bovenal geliefden en vrienden zien. 

Elkaar ontmoeten. Maar ja, wel op die anderhalve meter afstand, hè. Dat valt niet mee. 

Niet iedereen is al zo ver om mensen buiten de kring te ontmoeten. Die hebben het 
zwaar; heel zwaar. Wij voelen ons hulpeloos, want hoe kunnen we helpen? Zeker als ze 

verder weg wonen. Ook óns valt dat zwaar. Je blijft maar piekeren. Hoe als ….. Als we 

nu zo …. 

Wellicht moeten we meer naar Vera Lynn luisteren. Haar woorden tot ons laten komen 
en uitzien naar wat wèl kan. Uitzien naar een toekomst zonder afstand. Een toekomst 

die hopelijk snel komt. 

 

    We'll meet again 
    don't know where 

    don't know when 

    but I know we´ll meet again 

    some sunny day 

 
 

 

    Marianne Poelstra                   

     





Spel om uit te knippen        

Een gezellig spelletje voor jezelf, met de kinderen en/of kleinkinderen  

Knip alle 4 kantjes uit. Leg ze op de kop, draai het eerste kaartje om en probeer om 

de beurt een passend hartje te maken. 

 

 



Droedels 

 

           

           

           

            

 

 

 M. 

  



“Workshop natuurlijke materialen”

  

   

 

 

Pompoenen 

 

Wat heb je nodig:   

Plastic folie  

pompoen  

oasis blok  

taxus of ander groen,  

bessen bv. lijsterbes 

 

Snijd een kapje van de pompoen en hol de pompoen uit – leg de folie erin.  

Opvullen met de op maat gesneden natte oasis - iets boven de pompoen uit. 

De oasis met korte takjes groen volsteken en daarin takjes met bessen of losse bessen 

evt. op een lange sate prikker.  

Daarop een klein kapje van de pompoen met het steeltje ….en klaar is je herfst 

decoratie. 

 

 

M 

Cadeau kransjes 

 

Verzamel kleine takjes en buig 

tot kransjes -vastzetten met 

draad. 

Lijm er eventueel blaadjes 

en/of besjes, gedroogde 

bloemen op.  

Lint of raffia om de takjes 

draaien.  

Tip voor in de keuken; 

Kransjes van takjes rozemarijn 

met een lint.  

 

 

 

 



Nuttige tips voor planten in 

huis en tuin  

 

Houdt uw gras op uw gazon bij grote 

droogte aan de lange kant. De 

grassprieten geven 

elkaar schaduw en de wortel van het 
gras blijft wat koeler dus minder droog. 

 

Loop nooit over het gazon als het vriest 

of dooit, dan beschadigt het gras. 
 

Giet het kookwater van de aardappelen 

over de groene aanslag op klinkers en 

stenen.  
Even borstelen en de aanslag verdwijnt 

als sneeuw voor de zon! 

 

Een prima meststof voor potplanten is 
kapot gewreven eierschalen met wat 

grond vermengen. 

 

 

 
Spit nooit de tuin als er sneeuw op ligt. 

De tuin blijft hierdoor heel lang koud in 

het voorjaar. 

 
 

Een plant in een aardewerk pot heeft 

veel meer water nodig dan een plant in 

een kunststof pot.              
 

Bij het verpotten van planten onder in de 

pot een potscherf, een stuk oude panty, 

een kroonkurk of pannenspons.  

 
U kunt uw snijbloemen langer goed 

houden door aan het water toe te 

voegen: een schepje  

suiker of wat zout, of….. een paar 
druppels kamferspiritus of chloor 

 

Bloemen schikken in een vaas met een 

holle buik is moeilijk, doe er een yoghurt 
beker in zonder bodem.   

 

Lavendel in de buurt van rozen houden 

uw rozen luisvrij.  
 

M 

 

 
 

 

 
 

Geef uw hangplant eens water met 
behulp van ijsblokjes. Leg de blokjes op 

de aarde naast de plant dan smelt het ijs 

op de juiste temperatuur. 

 
Koffiedik en gebruikte theebladeren, 

vermengd met wat grond, levert een 

prima potgrond op. 

 
Planten die tegen een muur of schutting 

staan extra water geven omdat ze niet 

zoveel regenwater opvangen . 

 

Wist u dat een notenboom vliegen uit de 
buurt houdt 

 

Begonia’s zijn erg vatbaar voor 

schimmels. Steek lucifers met de kop in 
de grond rond de plant-  zwavel 

voorkomt schimmels- 

 

Kalk in de grond tegen verzuren – rasp 
een krijtje  

 



Prijspuzzel 

 

 

M. 

 

   

Oplossing kun je sturen naar onze secretaresse. Onder de goede inzenders wordt een prijsje verloot. 

18 
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Paarden coaching; Wat is dat eigenlijk? 

 
Allereerst zal ik mijzelf even voorstellen.  
Mijn naam is Nina Brongers en sinds een aantal jaren ben ik paardencoach. Met dit 

prachtige vak heb ik het begeleiden van mensen in hun ontwikkeling en mijn passie 

voor paarden kunnen combineren.  
 
 

Maar wat is nou eigenlijk paarden coaching?  
Die vraag krijg ik regelmatig. Kort gezegd 

gaat het om coachen van mensen met behulp 

van een paard. De inzet van een paard als 

hulp bij de persoonlijke ontwikkeling van 

mensen is ongelooflijk vruchtbaar.  
 

Een paard is van nature een prooidier. In een 

kudde is het paard continu bezig signalen van 

mogelijk gevaar op te vangen en hoe daarop 
te reageren. Daarom zijn paarden super 

sensitief. Ze voelen de geringste 

onzekerheden of tekenen van gevaar in hun 

nabijheid feilloos aan. Die sensitiviteit van het 
paard toont tijdens de coaching precies waar 

knelpunten en valkuilen van iemand liggen.  

 

Als coach vertaal ik deze signalen waardoor 
bewustzijn en inzicht ontstaat waarmee 

vervolgens verder gewerkt kan worden aan 

oplossingen, persoonlijke ontwikkeling en 

groei.  

 
 

Fascinerend hoe mensen via paarden coaching het beste uit zichzelf naar boven kunnen 

halen. Samen gaan we op zoek naar inzichten over onder andere capaciteiten, valkuilen 

en persoonlijke ontwikkeling. De praktische tips en tools die uit de sessies naar voren 
komen zijn direct toepasbaar en zijn eveneens effectief voor de toekomst. Zo ontstaat 

een duurzame werkwijze. Iedere coachsessie is een dynamische en 

indrukwekkende gebeurtenis die keer op keer een diepe indruk achterlaat.  

 
Coaching kan onder andere hulp bieden bij vraagstukken als persoonlijke groei, burn-

out-klachten, conflicthantering, stressreductie en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast 

is coaching ook uitermate effectief bij teamontwikkeling.  

 

Bent u nieuwsgierig geworden na deze korte impressie over paarden coaching ?  
Neem gerust contact met mij op. Ik vertel graag meer.  

 

 

 
Hartelijke groet, 

Nina Brongers 

 

www.fadusacoaching.nl 

 



 
 

 

 

 

 

Wij wensen jullie een zonnige nazomer en mooie herfstdagen. 

Denk aan jezelf en aan elkaar. 

 

Bestuur Vrouwen van Nu Odoorn. Albertje, Catrien, Tettie,Tria, Marieke 

 

 

 

 

  



Oplossingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustraties en foto’s met toestemming. 

Gedrukt door drukkerij van Mesdag,  

Groningen, augustus 2020 

  

Herken de stad 

Lissabon – Londen - New York – Moskou – Berlijn - Buenos Aires – 

Vaticaan – Rome-Istanboel 

 

Drentse pagina 

Schrouwakster = Vlaamse gaai; Sprao = spreeuw; tuunroepertie = 

winterkoninkje; Zwolvertien = zwaluw; okster = ekster; bouwmannegie = 

kwikstaart 

Babbelgoegies = praatjes; gaorenklopper = niet al te snugger persoon; 
mieghummel = mier; kniezebieter = gierigaard; ekkelbieter = meikever; 

hozevorrels = op sokken; bossem = schoorsteenmantel; slief = 
opscheplepel; kopstubber = ragebol; karbies = jute tas; tweeduuster = 

schemering. 

 

Droedels 

Stopzetten- honderd-onderwijzer-donderwolk-bewondering-

watervoorziening-benzine-tweeling-feestnummers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


