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extra algemene provinciale
vergadering op  vrijdagmiddag
28 oktober 2022
Tijdens de provinciale vergadering van 10 mei jl. heeft zich, na
de besluitvorming over de tijdelijke invulling van het provinci-
aal bestuur door Janny Roggen, een collectief van 9 vrouwen
gemeld om met z’n 9-en de provinciale afdeling Drenthe te
willen gaan besturen. 
Uiteraard kan ieder Drents lid die dit wil zich ook kandidaat
stellen als provinciaal bestuurder. Stuur dan een gemoti-
veerde kandidaatstelling uiterlijk 10 oktober per mail naar
provinciaal bestuurder Janny Roggen: jannyroggen@xs4all.nl
De extra vergadering vindt plaats op vrijdagmiddag 28
oktober 2022 in Van der Valk Hotel Groningen–
Hoogkerk, Borchsingel 53, 9766 PP  Eelderwolde. Zaal open
14.00 uur, aanvang 14.15 uur, sluiting 15.30 uur. 

Aanmelden per mail voor 15 oktober 2022.
Afdelingsbesturen worden verzocht om voor 15 oktober
2022 naam, adres, emailadres en telefoonnummer van hun
aanwezige stemgerechtigd afgevaardigde en plaatsvervan-
gend afgevaardigde met vermelding van naam, adres, email-
adres en telefoonnummer te mailen naar provinciaal be-
stuurder Janny Roggen.
Provinciale commissieleden en ondersteuners, leden van
Drentse afdelingen en landelijke leden die in Drenthe wonen,
die deze extra vergadering ook willen bezoeken, kunnen zich
aanmelden per mail voor 15 oktober as met vermelding van
naam, afdeling, emailadres, telefoonnummer bij Janny Rog-
gen, provinciaal bestuurder.

“Drenthe is Unique, 
het Provinciaal Bestuur van Drenthe
is Unique, heeft het de afgelopen
jaren gedraaid op enkele 
bestuursleden en leek het opheffen
nabij te zijn …. 
Zijn er toch negen Drentse Vrouwen
van Nu, die zich verkiesbaar hebben
gesteld, 
wij willen voor Drenthe met elkaar
het Provinciaal Bestuur in de benen
houden.”

de groep van negen
PB - kandidaten

 uitnodiging

Negen vrouwen hebben zich aangemeld,
ziie foto hiernaast en lees hun verhalen
op de volgende pagina.
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“Yvonne Sloots
Ik ben Yvonne Sloots. Ben 48 jaar oud, getrouwd en heb 2
meiden van 12 en 10. Ik ben zelfstandig ondernemer met een
akkerbouw/ tuinders bedrijf in Gieterveen. Hierin vervul ik alle
bestuurstaken, die nodig zijn om het bedrijf draaiende te hou-
den. Binnen de Vrouwen van Nu heb ik 6 jaar in de Agrarische
Commissie gezeten en ben al jaren lid van de kascommissie
bij de afdeling. Ik wil graag in het Provinciaal Bestuur, omdat
ik in geen geval wil, dat deze mooie club in gevaar komt door
gebrek aan bestuursleden.”

“Karin Albring
Ik ben Karin Albring, 60 jaar, getrouwd, 3 kinderen. Samen
runnen we een mooi melkveebedrijf. Daarnaast verricht ik
nog wat werkzaamheden in de runderexport. Ben lid van
Vrouwen van Nu Nieuw Buinen waarvan ik op dit moment de
voorzitter ben. Waarom in het Provinciaal Bestuur, ik wil pro-
beren om het lijntje tussen de afdelingen en het Landelijk kort
te houden.”

“Hilda Koops 
Ik ben Hilda Koops, ben 65 jaar; ben getrouwd en heb 2 kin-
deren (dochter en zoon) en heb 5 kleinkinderen. 17 jaar gele-
den lid geworden van de Vrouwen van Nu afd. Hoogeveen.
Daar ben ik zes jaar voorzitter geweest en nu alweer 8 jaar
penningmeester! Nu wil ik wel in het Provinciaal Bestuur zit-
ting nemen, zeker omdat ik vind dat het Provinciaal Bestuur
moet blijven bestaan.”

“José Houben
Mijn naam is José Houben, 43 jaar jong en woon in Roswinkel,
en al geruime tijd lid van Vrouwen van Nu. We hebben een
varkenshouderij, en daarnaast ben ik dagelijks bestuurslid van
de POV, Producten Organisatie Varkenshouderij. In het verle-
den heb ik in het bestuur gezeten van de Agrarische Commis-
sie. Ik vind het belangrijk dat het Provinciaal Bestuur van
Vrouwen van Nu in Drenthe vertegenwoordigd blijft en dat
leden elkaar kunnen blijven ontmoeten.” 

“Jannie Warringa
Dag ik ben Jannie Warringa 66 jaar jong en 42 jaar melkvee-
houder geweest. Onze 3 kinderen en aanhang hebben alle-
maal voor de melkveehouderij gekozen. Ook de 7 kleinkinde-
ren willen dat graag voortzetten. Tevens 25 jaar bestuurslid
vrouw en veehouderij, Voorzitter van de afdeling en nu pen-
ningmeester van de Agrarische Commissie. Via LTO afdeling
bestuur secretaris en PR  organiseer ik nu al weer 20 jaar de
boerenfietstocht in Rolde. Rij graag paard en hou van rei-
zen.  Vrouwen van Nu ligt mij na aan het hart.”

“Janny de Jonge
Hallo, ik ben Janny de Jonge en ik ben 65 jaar, getrouwd, 3
zonen en 2 kleindochters. Heb heel veel jaren gymles gegeven
aan 50+ers en zit gym aan senioren. Sinds het voorjaar ben ik
voorzitter van de afdeling Hoogeveen. Mijn hobby’s zijn hand-
werken en fietsen (het liefst meerdaagse tochten) en kalligra-
feren vind ik ook leuk. De Vrouwen van Nu is een prachtig en
uniek iets, dat moet het blijven.”

“Ceciel Mentink
Dag mijn naam is Ceciel Mentink, ik ben 54 jaar en woonach-
tig in het plaatsje Gieterveen, ben al een tijdje lid van Vrou-
wen van Nu, tijdens deze periode was ik voorzitter van de
Agrarische Commissie, penningmeester van de afdeling, en
een paar jaar lid van het Provinciaal Bestuur. Daarnaast werk
ik in een verpleeghuis en ben ik boerin melkveebedrijf. Ook
ben ik provinciaal voorzitter van LTO vrouw en bedrijf Dren-
the waar wij gezamenlijk met Vrouwen van Nu het voedsel-
platform hebben georganiseerd wat nu bij een aantal afdelin-
gen wordt gepresenteerd. Kortom bestuurlijke ervaring ge-
noeg. Waarom vind ik het belangrijk dat het Provinciaal Be-
stuur blijft: de verbinding tussen Landelijk en Afdelingen , blij-
ven ontmoeten, eendracht maakt macht.”

“Martha Hartlief
Ik ben Martha Hartlief, 55 jaar, getrouwd met een agrarisch
ondernemer, twee kinderen en één kleinkind. Al geruime tijd
lid van Vrouwen van Nu, voorheen afdeling Roden en daarna
Donderen Bunne Winde. Destijds bestuurslid geweest, daarna
toegetreden tot de Agrarische Commissie van Drenthe en te-
genwoordig weer bestuurslid van Donderen Bunne Winde. Ik
heb mijn eigen assurantiekantoor en mag in mijn vrije tijd
graag wandelen met onze jachthonden, ze trainen, grimeren
van figuranten op versierde wagens of toneelspelers, af en
toe een potje biljarten met vriendinnen. Tevens verbonden
aan de Stichting Hoogvliegers en de plastic doppen actie van
KNGF Geleidehonden. Het eventueel stoppen van het Provin-
ciaal Bestuur ging ook mij aan het hart.”

“Het Provinciaal Bestuur Drenthe staat als een Hunebed,
sterk, breed en samen één geheel!”

Hunebed bij Rolde (foto Gerard Westenbrink)

“Ineke Westerveen
Mijn naam is Ineke westerveen, 63 jaar en woon in Dwinge-
loo. 3 kinderen met aanhang en 2 kleinkinderen. Samen met
mijn man 30 jaar een vleesvee bedrijf gehad. Nu vrijwilligers
werk bij zorgcentrum in ons dorp. Al meer dan 25 jaar lid. 5
jaar afd. Bestuur, 6 jaar bestuur Agrarische Commissie en
daarna weer 6 jaar afd. bestuur. Waarom ik mij kandidaat
stel? Ik ben een vrouw van het platteland en zeker een vrouw
van nu. Boerinnenbond, plattelandsvrouwen, "Vrouwen van
Nu" misschien ooit nog wel weer een andere naam of in an-
dere vorm. Maar dit mag niet verdwijnen!”
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Commissie

Terugblik:
We zijn na 2 jaar van start gegaan met een gezellige middag
op 3 april. 74 dames genoten in de Molenhoeve in Hooge-
veen van een optreden van het zangduo K Twije en daarna
van een uitstekend verzorgde broodmaaltijd. 
Op de fietsdag op 18 mei met 16 dames ging de 43 km lange
tocht van start in Grolloo. Via het Grollooërveen en Ieberen-
plas naar Harwi keramiektuinen. Na de lunch via Borger en
het Boomkroonpad terug naar Grolloo. De fietsdag komt
zeker terug in het programma 2023!!
Tijdens een extra gezellige middag op 28 mei in Grolloo
hebben we ons 45 jarig jubileum alsnog gevierd met een mu-
zikaal optreden van de Dutch Vocals uit Volendam. De mid-
dag is bijgewoond door 112 !!! dames uit de provincie Drenthe
en enkele afdelingen uit Overijssel en Friesland. Aan het eind
van de middag zijn de bestuursleden door de voorzitter van
het Provinciaal Bestuur, Janny Roggen, bedankt voor hun
inzet met een mooie bos bloemen en bijgaande foto.
Van de vakantie Harz van 12 – 19 juni naar hotel Weber-
Müller in Bad Lauterberg hebben 41 dames genoten. In het
hotel was ’s avonds bingo, filmavond, barbecue en muziek-
avond. We kijken uit naar de vakantie van 2023
De Bus dagtocht op 16 juli ging vanaf Spier naar Stoeterij
het Swarte Paert. Met 46 deelneemsters reden we daarna
naar Dra chten om een terrasje te nemen of te winkelen. Ver-
volgens een rondvaart over de Friese Meren. De geslaagde
dag werd afgesloten met een diner in Giethoorn.
Kijk voor de uitgebreide verslagen, foto’s en filmpjes van
onze activiteiten op de provincie website.

Vooruitblik naar de activiteiten van het najaar: 
Ontmoetingsdag, zaterdag 15 oktober: Gilbert Sweep van
wijn en aspergeboerderij de Santspuy uit Etten Leur komt ons
alles vertellen over asperges kweken en wijn maken.
Wanneer: zaterdag 15 oktober
Tijd: 10.00 uur tot ong. 16.30 uur
Waar: Café-restaurant Hofsteenge te Grolloo.
Kosten: € 30,- inclusief koffie/thee, lunch, en consumpties.
Opgave: voor 10 oktober bij Trijn Slomp, tel. 0599-235476,
email: trijnslomp@hetnet.nl of Emmy Slagter tel.
0592-409979, email: emmyslagter@gmail.com
Betaling: voor 10 oktober op rek.nr.NL 68 RABO 0116546077
t.n.v. Alleenstaanden Vr. van Nu Drenthe (o.v.v. naam en acti-
viteit). In bijzondere gevallen is contante betaling bij binnen-
komst ook mogelijk.
Open dag, zaterdag 10 december: Alle alleenstaande vrou-
wen zijn van harte welkom op deze dag in Kerstsfeer met
muzikaal optreden van het Kleinkoor Vinkenbuurt
Wanneer: zaterdag 10 december 
Tijd: van 10.00 uur tot ong. 16.30 uur
Waar: Café-restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 11, Grolloo
Kosten: € 35,- incl. koffie/thee, lunch en consumpties.
Opgave: voor 5 december bij Trijn Slomp 0599-235476, trijns-
lomp@hetnet.nl of Emmy Slagter 0592-409979, emmyslag-
ter@gmail.com
Betaling: voor 5 december op rek.nr.NL 68 RABO 0116546077
t.n.v. Alleenstaanden Vr. van Nu Drenthe (o.v.v. naam en acti-
viteit). In bijzondere gevallen is contante betaling bij binnen-
komst ook mogelijk.
Graag verzoeken we jullie, zoals in voorgaande jaren, een
klein cadeautje mee te nemen voor de verloting om de
kas te spekken.

Het 2 jaar uitgestelde 90-jarig Drentse jubileum vierden we
door naar de Floriade te gaan, naar de speciale Vrouwen van
Nu dag. Uit alle Drentse windstreken vertrokken in de vroege
ochtend van 20 mei 15 bussen naar Almere, waaronder een
dubbeldekker. Een prachtige dag werd het tot ….
net voor vertrek naar De Meenthe in Steenwijk de eerste
druppels vielen. Maar ook daar was op gerekend en kwamen
de in de bus uitgedeelde oranje poncho’s goed van pas. In
Steenwijk stond een enorm en uitgebreid buffet klaar voor
15 chauffeurs en alle vrouwen, samen maar liefst 796 perso-
nen. Speciale dank gaat uit naar Klarina van BlokTours uit
Steenwijk. Zonder haar hadden we geen bussen en geen eten
gehad!
Foto's: Janny Roggen.
 
 
 

naar de floriade

alleenstaanden
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Vrouwen van Nu afd. Tynaarlo.
Op woensdag 20 april vond op onze bij-
eenkomst een bijzondere huldiging
plaats. De dames Hillie Doedens Uiter-
wijk en Jantje Roelfzema Boer zijn maar
liefst 65 jaar lid van de VvN! Deze kwieke
dames bezoeken nog zeer regelmatig
onze bijeenkomsten. Ze ontvingen een
oorkonde, glazen sculptuur en werden in
de bloemetjes gezet. (foto afd. Tynaarlo)

Vrouwen van Nu afdeling Zweeloo 
Tijdens de jaarvergadering van maandag
7 maart 2022 werd stilgestaan bij het ju-
bileum van een drietal trouwe leden. De
jubilarissen Hanna Meijer (65 jaar lid)
en Hanna Dolfing (60 jaar lid) werden in
De Drieklank gehuldigd. Afdelingsvoor-
zitter Gretha Remerij hield een mooie
toespraak en de dames kregen een ca-
deau en oorkonde, die na luid applaus
van de leden in ontvangst werden geno-
men. Rika Kruimink (ook 60 jaar
lid) werd later thuis gehuldigd. (eigen fo-
to's afd. Zweeloo)

Nieuws uit Drenthe kunt u sturen naar:
vrouwenvannu.redactiedrenthe@gmail.com
Foto's van goede kwaliteit afzonderlijk van de tekst bijvoe-
gen als .jpg-bestand. Vermeldt altijd de naam van schrijver en
fotograaf. Nr. 4 verschijnt half december, kopij insturen
voor 31 oktober 2022.

We hadden ons geen beter afscheid
kunnen wensen. Wat hebben de hand-
werksters prachtige werkstukken inge-
zonden en wat hebben we daar een
prachtige expositie van kunnen
maken! 645 inzendingen, SUPER!
Complimenten aan alle handwerksters
die werkstukken hebben ingezon-
den. Op de website zijn de foto’s van de
expositie te bekijken, nog even genieten
van alle dat moois. Voor alle bezoekers
was er een prachtig boekje met werk-
stukjes geinspireerd op de patroonbla-
den van Maria van Hemert, een mooie
herinnering aan de 70e expositie Hand-
werken en Textiele Werkvormen in
Drenthe.

De opbrengst van BOEKENVERKOOP,
VERLOTING EN HANDWERKPAKKET-
JES HEEFT € 2100,-  opgebracht, dit be-
drag gaat naar 3 goede doelen die we
daarvoor hadden uitgekozen:  
- Stichting Hoogvliegers 
- Quilts voor vluchtelingen kinderen 
- Stichting MuisJantje 
Dit was de laatste HANDWERK-
FLITS. En tevens onze laatste activiteit
als Kenniscentrum HTW. Handwerksters
uit de provincie Drenthe zijn van harte
welkom bij de andere provincies; Gro-
ningen, Friesland, Overijssel - hier vind je
alle informatie over de komende work-
shops en cursussen. Hartelijke groet,
Annette, Beja, Ina, Taetske, Diny.

Kopij katern 4

Handwerk
          flits

jubilea

HET ALLERLAATSE NIEUWS!
24 & 25 mei 70e en laatste EXPOSITIE
HANDWERKEN EN TEXTIELE
WERKVORMEN!

Met een gezellige High Tea hebben we in kleine kring
afscheid genomen van PB-lid Janny van Goor en secretari-
eel medewerker Albertje Ridderman. Met voor beide een
cadeau als dank voor hun jarenlange inzet. Van deze gelegen-
heid is bijgaande foto gemaakt door Janny Roggen.

afscheid
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