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De Negen
van PB Drenthe
Toen de uitnodiging voor de vergadering op 10 mei jl. in de
bus viel, zat daar een overzicht bij van openstaande vacatures
binnen het PB van Drenthe, oftewel voor het gehele bestuur.
Het idee, dat Drenthe zonder PB verder zou moeten was in
de gedachten van negen dames eigenlijk niet aan de orde.

De vergadering werd bezocht en al snel bleek, dat ook hier
geen aanmeldingen waren binnengekomen. Ons idee was om
het agenda punt bestuursverkiezing af te wachten en op de
vraag zijn er nu helemaal geen dames, die het PB van Drenthe
willen redden, zouden we gezamenlijk op staan. Deze vraag
kwam echter niet aan de orde. De aanwezigen werd mede
gedeeld, dat er een oplossing was gevonden in het verlengen
van de termijn van onze huidige voorzitster. 

Toen wij ons plan alsnog kenbaar maakten in deze vergade-
ring ontstond er enige discussie in de zaal, waarop werd be-
sloten om hier t.z.t. op terug te komen. Er volgde een overleg
tussen het PB, het Landelijk en de negen dames. Dit overleg
resulteerde in een extra ledenvergadering op 28 oktober jl. in
Van der Valk te Hoogkerk. De negen dames werden voorge-
steld in het magazine met daarbij tevens de uitnodiging voor
deze vergadering.

Veel Vrouwen van Nu Drenthe bezochten deze vergadering.
Wij hebben ons wederom voorgesteld tijdens deze vergade-
ring en onze toekomstige voorzitster, Yvonne Sloots, heeft
vele openstaande vragen beantwoord. De stemming werd
schriftelijk ingezet voor het collectief van negen vrouwen. De
uitslag: een unaniem voor!!! Dit is fantastisch, het betekent
voor ons, dat het een goed plan is geweest, dat er vertrou-
wen is vanuit alle leden en dat we een toekomst tegemoet
kunnen gaan met een positieve insteek. 

Wij zijn voornemens om de Vrouwen van Nu in Drenthe met
elkaar te blijven verbinden en om elkaar persoonlijk te blijven
ontmoeten. Wij gaan ervoor en willen ook hier nogmaals alle
Vrouwen van Nu Drenthe bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen.

Na afloop nam onze voorzitster, Yvonne Sloots het woord en
bedankte Janny Roggen, Albertje Ridderman, Janny van Goor
en Gea Hazenberg voor hun fantastische inzet voor het PB
Drenthe in de afgelopen jaren en overhandigde hen allen een
prachtige mand met inhoud. 

De Negen van PB Drenthe
Ceciel Mentink, Hilda Koops, Ineke Westerveen, Jannie War-
ringa, Janny de Jonge, José Houben, Karin Albring, Martha
Hartlief, Yvonne Sloots
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De reiscommissies van de provincies Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel gaan gezamenlijk een reis organiseren
onder de naam: Reiscommissie Noord. Er wordt al druk
overleg gepleegd om in het najaar van 2023 voor u een prach-
tige reis samen te stellen naar Napels en omgeving. Hou
daarom de site van bovenstaande provincies goed in de
gaten, binnenkort zal hierop meer informatie te vinden zijn
over deze reis.

een nieuwe jas
reizen in

Na een onderbreking van 2 jaar konden de agrarische excur-
siedagen voor Vrouwen van Nu in Drenthe weer worden ge-
organiseerd. Dit gebeurde op 27, 28 en 29 september en 4 en
5 oktober 2022 in Rolde met het thema “Rondom Rolde”. On-
geveer 880 Vrouwen van Nu uit heel Drenthe kwamen naar
Rolde. Na de ontvangst in Grand café Hofsteenge onder het
genot van koffie en koek door de voorzitter van de commissie
agrarische excursiedagen Rolde, Jannie Warringa, gingen de
dames met een bus naar de verschillende locaties. 
Melkgeitenhouderij Feddema werd bezocht waar een mooi
kijkje achter de schermen kon worden genomen. Ook werd
op de daarnaast gelegen stal Beekdal, een paardenpension
met dressuurstal en boerderijcamping een rondleiding ver-
zorgd. Bijenstal “Bij de Hunebedden” werd bezocht en kon-
den de dames kennis maken met het werk van de imker en
kon de honing worden geproefd. Hier was ook een molenaar
aanwezig met uitleg over verschillende soorten meel. Ook
mocht een kijkje genomen worden op de kwekerij van Vreug-
denhil waar verteld werd over de manier waarop de planten -
gekweekt worden en daarna werd hun tuincentrum bezocht
waar bij vertrek een bloemetje werd aangeboden. Het was
mooi om te horen hoe enthousiast en vol passie alle bedrijfs-
eigenaren over hun bedrijf konden vertellen. Rond 12.15 uur
waren alle dames aanwezig bij Hofsteenge voor de lunch en
stond er een heerlijk en uitgebreid buffet klaar. Om 16.15 uur
werd de dag afgesloten. De organisatie kan terug kijken op
gezellige dagen met veel positieve reacties van de bezoek-
sters.

Agrarische

De foto zaal Hofsteenge is gemaakt door Aaltsje Ypeij.
De andere foto's door Jannie Warringa. Tekst is van Alie Dijkstra.
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90-jarig jubileum Vrouwen van Nu Beilen
Nu Corona geen belemmering meer was om ons 90 jarig ju-
bileum te vieren hebben Vrouwen van Nu Beilen dit op 1 sep-
tember alsnog gedaan. Het was een feestelijke bijeenkomst
bij restaurant de Rooie Kater te Beilen. De middag was geheel
verzorgd met heerlijke hapjes en drankjes en een optreden
van het duo “2Voudt” uit Emmen, met als afsluiting een lo-
pend buffet. De opkomst was groot en een ieder heeft geno-
ten. De zaal was o.a. opgesierd met bloemstukken die waren
vervaardigd door Vrouwen van Nu lid Aartje Robbemont. Het
zag er allemaal bijzonder feestelijk uit. Op verzoek van het
bestuur heeft de feestcommissie die was aangesteld ter voor-
bereidingen van dit jubileum een zeer geslaagde middag ge-
organiseerd. Onze dank daarvoor. Ook enkele bestuursleden
van de besturen van de Vrouwen van Nu van de omliggende -
dorpen waren aanwezig evenals een afgevaardigde van het
Provinciaal bestuur van Vrouwen van Nu. Bij vertrek kreeg
ieder lid nog een kleinigheid als aandenken aan het jubileum.
Ook de leden die niet aanwezig waren zullen dit aandenken
ontvangen.
Ondanks dat de leden wel veel geduld moesten hebben tot de
dag van viering van het jubileum hebben we met z’n allen een
zeer geslaagde middag gehad.

Jubileum Beilen

eigen foto afdeling Beilen

eigen fotos afdeling Beilen

alleenstaanden
commissie

Het was de afgelopen twee jaar niet mogelijk om ons pro-
gramma uit te voeren. Voorjaar 2022 werden alle beperkende
maatregelen opgeheven en konden we weer “los” gaan. Kijk
voor de uitgebreide verslagen, foto’s en filmpjes van onze ac-
tiviteiten op de provincie website. Gezien de vele positieve re-
acties van de deelneemsters aan onze activiteiten in 2022
gaan we in 2023 op dezelfde voet door met de organisatie
van onze bijeenkomsten en uitjes.
 
PROGRAMMA 2023 (onder voorbehoud!!)
 
Gezellige middag zondag 2 april - Aanvang: 14.00 uur
Deze middag wordt dit jaar georganiseerd door de dames van
de afdeling Norg. Locatie: De Brinkhof, De Brink 1, 9331 AA
Norg Opgave: Willemien Veneklaas Slots, 06-20905070
of Anna Louters, 0592-613124
 
Fietsdagen 17 mei en 6 september
Op verzoek proberen we startlocaties te vinden waar ook
fietshuur mogelijk is voor de dames zonder fietsendrager.
Maximum aantal deelneemsters blijft wel 20 per fietsdag.
 
Zomerreis van dinsdag 20 juni t/m maandag 26 juni
Bestemming: Berghotel Friedrichroda in Friedrichroda,
Thüringen, Duitsland.
 
Bus dagtocht 15 juli, bestemming volgt
 
Ontmoetingsdag, 14 oktober in Grolloo
 
Open dag, 9 december, in Grolloo
 
Het bestuur van de Commissie alleenstaanden Drenthe
wenst u allen een gezond en voorspoedig 2023 toe en hoopt
u weer tijdens een van onze bijeenkomsten te ontmoeten.
Namens het bestuur: Cara van der Velde, secretaris.
                           ALLEEN EN TOCH SAMEN
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90 jaar Vrouwen van Nu de Wijk, wat een feest
Op 2 februari 1932 is in De Wijk de Nederlandse Bond voor
Boerinnen en andere plattelandsvrouwen opgericht. Op 28
september was er in het Dorpshuis een feestelijke bijeen-
komst. De 'Vrouwen van Nu' kwamen over een rode loper -
binnen door een boog van ballonnen. We kregen allemaal een
gehaakte vlinder op in vrolijke kleuren gemaakt door de
handwerkcommissie en gingen op de foto voor het smoelen-
boek. Samen proosten we op onze afdeling en daarna gingen
naar de zaal. Daar werden we onthaald met een optreden
van cabaretgroep “Twee Recht Twee Averecht”. 

Jubileumdag afd. De Wijk: cabaret "2 recht 2 averecht", foto Elise Zwartbol

Het eerstvolgende nummer komt uit in week 8 van 2023. Wilt
u nieuws uit Drenthe plaatsen? Tekst kunt u sturen naar
vrouwenvannu.redactiedrenthe@gmail.com voor 9 janu-
ari 2023. Foto's zijn ook welkom maar moeten afzonderlijk
van tekst in de mail staan. Graag in .jpg format. Vermeldt al-
tijd naam van de schrijver en de fotograaf. 

Jubileum afdeling de Wijk

sterk vrouwenwerk De Wijk (eigen foto)

Uitnodigingskaartje feestelijke jubileummiddag De Wijk

Deze vier dames hebben ons met hun zeer herkenbare situa-
ties, die wij als vrouwen tegenkomen, prima vermaakt. Zij
noemen dat “invliegers, opvliegers en uitvluchten”. In de
pauze kregen we een gebakje bij de koffie/thee. Na afloop
konden we ons bestelde drankje ophalen en daar werden we
verrast door onze burgemeester Inge Nieuwenhuizen. Na
haar prijzende woorden voor ons en onze activiteiten, proos-
ten we met haar en sprak ze de woorden uit dat we nog lang
door mochten gaan met samenkomen en dingen te blijven
ondernemen. Ondertussen werd de zaal klaargemaakt voor
een etentje wat prima was verzorgd. Het personeel van het
dorpshuis en het bestuur hadden prima werk verricht. We
kunnen terugkijken op een heel gezellige middag. Zie onze
website voor een terugblik en de aktiviteiten in de komende
jaren.

kopij

en een goed

nieuwjaar! ***

*** prettige
feestdagen
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