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nieuwsgierig naar...

wat deze
vrouwen
doen
'De stem van de kiezer' in Nieuwsuur
Weet u het nog? Het NOS-programma
Nieuwsuur interviewde een jaar geleden
Drentse boerinnen over hoe zij aankeken
tegen het landbouwbeleid van de politieke partijen. Kritiek alom. Alien Jalvingh
en Yvonne Sloots werden daarna uitgenodigd om met een van de lijsttrekkers,
Wopke Hoekstra, de discussie aan te gaan in de Haagse studio van Nieuwsuur.
Legendarisch hoe Yvonne duidelijk maakte dat Hoekstra absoluut niet wist wat er
speelde in de landbouwsector. Na één jaar formeren kon koning Willem-Alexander
eindelijk de nieuwe bewindslieden beëdigen. Alien en Yvonne werden op hetzelfde
moment aan hun Drentse keukentafel geïnterviewd. Diezelfde avond werden de
opnames hiervan in het NOS-programma Nieuwsuur uitgezonden. Daarmee was
'de stem van deze keizers' gehoord. Voor de elf vrouwen, allen lid van een Drentse
Vrouwen van Nu afdeling, was het een mooi avontuur en interessante ervaring.
En in het bijzonder voor Alien en Yvonne.

Alien Jalvingh
en
Yvonne Sloots

Tekst en foto's: Janny Roggen
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ACTIVITEITEN
AGENDA
Kijk voor meer informatie op:
www.vrouwenvannu.nl/drenthe

samen met
de bus naar
de floriade

We laten vanuit Drenthe gratis bussen rijden voor onze
leden naar de Floriade in Almere.
Deze dag wordt een bijzondere invulling van de jaarlijkse
vrouwenbeurs met een speciaal Vrouwen van Nu Floriade
programma. Kijk voor de datum en meer inlichtingen op de
landelijke website.
We vertrekken 's morgens op tijd en in de loop van de avond
verwachten we weer terug in Drenthe te zijn. Zodra meer
bekend is zullen wij de leden via hun afdeling informeren
over het vervoer.

alsnog feest

Het 45-jarig jubileum van de cie. Alleenstaanden wordt
alsnog gevierd tijdens een gezellige middag op 28 mei.
Na tweemaal uitstel i.v.m. corona (dec. 2020 en dec. 2021)
gaan wij dit feestelijk gebeuren alsnog vieren. Alle alleenstaande vrouwen, die lid zijn van een afdeling, zijn van harte
welkom op deze gezellige middag met muzikaal optreden
van de Dutch Vocals uit Volendam.
Wanneer: zaterdag 28 mei
Tijd: van 13.00 uur tot plm. 17.30 uur
Waar: Café restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 11, Grolloo
Kosten: € 25,- incl. koffie/thee en gebak, 2x consumptie
en hapjes
Opgave: vóór 23 mei bij Trijn Slomp 0599-235476,
trijnslomp@hetnet.nl of bij Emmy Slagter 0592-409979,
emmyslagter@gmail.com
Betaling: s.v.p. vóór 23 mei op bankrek.nr.NL 68 RABO
0116546077 t.n.v. Alleenstaanden Vr. van Nu Drenthe
(o.v.v. naam en activiteit)
In bijzondere gevallen is contante betaling bij binnenkomst
ook mogelijk.
We houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen.

fietstocht

De commissie Alleenstaanden organiseert een fietsdag
op woensdag 18 mei. We starten met koffie en een huisgemaakte appelbol bij café restaurant Hofsteenge in Grolloo.
Daarna stappen we op de fiets voor een mooie fietstocht van
ongeveer 45 km over de Hondsrug en door het mooie Hart
van Drenthe. We stoppen onderweg natuurlijk voor een
goedverzorgde lunch en een theepauze.
Wanneer: woensdag 18 mei
Tijd: start om 9.30 uur, we verwachten rond 16.30 uur weer
terug te zijn in Grolloo
Startplaats: Café restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 11,
Grolloo
Maximum aantal deelnemers: 20
Bij meer inschrijvingen hanteren we een reservelijst.
Kosten: € 25,- inclusief koffie met appelbol, lunch en thee
Opgave: vóór 1 mei bij Emmy Slagter, 0592-409979,
emmyslagter@gmail.com of bij Cara van der Velde,
0592-867129 / 06-42446262, ac.vandervelde@ziggo.nl
Betaling: s.v.p. vóór 1 mei op bankrek.nr. NL 68 RABO
0116546077 t.n.v. Alleenstaanden Vr. van Nu Drenthe (o.v.v.
naam en activiteit) In bijzondere gevallen is contante betaling
bij binnenkomst ook mogelijk.
We houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen.
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In 2023 is er weer een uitreiking van de Daisy Stork Prijs

daisy stork

Iedere vijf jaar wordt aan een Drentse Vrouwen van Nu afdeling, die de directe woonomgeving verbeterd heeft, de 'Daisy
Stork Prijs' uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een bedrag van
€ 1.500,-. Op de provinciale website kun je informatie over
deze prijs vinden, zoals de criteria waar een inzending aan
moet voldoen. De prijs is in 2018 toegekend aan de samenwerkende afdelingen Diever en Dwingeloo. Zie de foto van
de uitreiking tijdens de 'Inspiratiebijeenkomst' in het
Provinciehuis in Assen. (foto: Janny van Goor)

jaarvergadering
De provinciale jaarvergadering staat gepland op:
dinsdagmiddag 10 mei. Meer info volgt via de afdeling.

helaas...

Het 90-jarig jubileum Vrouwen van Nu Drenthe, dat van
6 mei 2021 al werd doorgeschoven naar 6 mei 2022, moet
definitief gecanceld worden.

agrarische
dagen 2022

De data van de Agrarische Dagen in 2022 zijn :
27, 28 en 29 september
4 en 5 oktober met 6 oktober als reserve dag.
Dit alles onder voorbehoud .

vol
felicitatiekaart hou
vrouwen
Wij sturen een felicitatie naar de jubilaris!
Namens het Provinciaal Bestuur Drenthe wordt er een
felicitatie gestuurd naar leden die 25, 40, 50, 55, 60, 65, 70,
75, 80, 85 jaar lid zijn van onze vereniging. En ook aan een
100-jarige. Maar... alleen als de afdelingen aan de secretaris
van het provinciaal bestuur of de regio-coördinator de
namen, adressen en het aantal jaren lidmaatschap van de
jubilarissen doorgeven.
We hebben net weer nieuwe kaarten laten drukken die we
met plezier op de post doen voor de jubilaris!

Het zijn geen gemakkelijke tijden waar we al vele maanden
in verkeren. Corona heeft ons goed in zijn greep. En dat al zo
lang. Nauwelijks contacten, bijeenkomsten, samen aan de
koffie en vul maar aan. Verlies elkaar niet uit het oog; een
belletje of een kaartje kan een dag zo mooi maken. Nog even
en het voorjaar komt er aan. Beschouw dat maar als een
gratis cadeautje en geniet er met volle teugen van.
De hartelijke groeten van Janny Roggen,
uw provinciaal bestuur voorzitter.

handwerkexpo wapserveen
Handwerkexpo ‘Door vele jaren heen’
In het weekend van 13 en 14 november,
na de oogstdienst, is er een handwerkexpositie gehouden van afd. Wapserveen. Het was een mooie ervaring om in
een paar dagen het kerkje hiervoor in te
richten. Er waren technieken uit verschillende landen. Het aantal bezoekers
was geweldig; ruim honderd. En de
reacties die we kregen waren mooi en
hartverwarmend. Wat leent dit kerkje
zich goed hiervoor. We kijken terug naar
een mooie expositie, zijn een ervaring
rijker en blij dat we dit hebben kunnen
doen.
Handwerkgroep - Roelie Luning

foto: Dianne Schenkel
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jubileumfeest

90-jarig Jubileumfeest afdeling Emmen
Afgelopen 14 oktober 2021 vierden de leden van afdeling
Emmen hun 90-jarig jubileum in het Veenpark te BargerCompascuum. Het werd een gezellige middag, alles onder de
bezielende leiding van de voorzitter Siny Wolters-Draayer en
met medewerking van de zussen van 'Klevende Liefde'.
De afdeling Emmen telt 88 leden en 66 daarvan waren aanwezig. Janny Roggen van het Provinciaal Bestuur was ook
uitgenodigd. Het werd een vrolijke middag met meezingliedjes en bijna alle leden deden uitbundig mee en vormden
met uitgedeelde instrumenten met z’n allen een geweldig
orkest. Het lekkere gebak, de hapjes en de drankjes vonden
gretig aftrek. Na afloop ontvingen alle leden een balpen met
ons logo. Al met al hebben de leden met volle teugen genoten. Het bestuur kijkt met dankbaarheid terug, vooral in deze
onzekere tijd, waar het coronavirus menig bijeenkomst de
vereniging parten speelt.
foto’s: Henk Reinders; tekst: Antien van Zijp

KOPIJ

Nieuws uit de provincie sturen naar redactie Drenthe,
vrouwenvannu.redactiedrenthe@gmail.com
Foto's als jpg-bestand van minimaal 750 kB. Vermeld altijd de
naam van de auteur van de tekst en de fotograaf.
De uiterste inleverdatum is 28 maart 2022.

