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Inspireren, creëren en leren
Dat is wat Vrouwenstreken voor ogen
heeft als zij haar creatieve activiteiten
bedenkt en organiseert. De workshops
-vier per jaar- zijn altijd heel gezellig en
er worden prachtige werkstukken ge-
maakt, steeds in een andere techniek.
Dus heel leerzaam. Samen creatief bezig
zijn inspireert en we mogen ons dan ook
verheugen in een vaste kern van deel-
nemers. Kom eens meedoen, je bent van
harte welkom. Niet creatief?
We dagen je uit met de zin:
“Je begint en je vindt…”
Beatrix Copier, cie. Vrouwenstreken

“je begint en je vindt…”

Papier scheuren, plakken, intuitief te werk gaan, verven, verbinden, niet nadenken maar doen en met een prachtig werk
thuiskomen. Heerlijk om te doen! Joke Veltman uit Coevorden gaf deze techniek door in een workshop 'collage maken'.

vacatures
Bent u toe aan iets anders? Kijk dan eens bij 'vacatures' op het
tabblad /over ons/ van www.vrouwenvannu.nl/drenthe

commissie vrouwenstreken

De cie. Reizen is op zoek naar een enthousiaste vrouw die,
in teamverband, reizen wil organiseren en begeleiden.

iets voor u?
Kunt u zich uitdrukken in Duits en Engels, goed omgaan met
mensen en bent u stressbestendig? Dan is dit een leuke
uitdaging. Meer informatie: Hillie Westerhof, 06-29368007,
hilliewesterhof@hotmail.com of Aly Krol, 06-48502739,
secretariaatcrd@gmail.com                
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Inspiratiemorgen verzorgd door Gerda Broertjes en

Hinke Koerts - foto: KHTW

ACTIVITEITEN
AGENDA 
Kijk voor meer informatie op:
www.vrouwenvannu.nl/drenthe

inspiratie
De inspiratiemorgen wordt verzorgd
door Gerda Broertjes en Hinke Koerts
van het Kenniscentrum Handwerken 
en Textiele Werkvormen (KHTW). 
Het Kenniscentrum gaat weer van start,
kom je ook? We maken een leuke deco-
ratie met materiaal dat je niet verwacht.
Wanneer: dinsdag 17 september
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 15,- incl. materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 september
cursussenkhtw@gmail.com

13 juni -   afd. Beilen

11 juli -   afd. Buinen

8 aug. -   afd. Donderen/Bunne/Winde

12 sept. -  afd. Assen

wandelen
Provinciale wandelingen 

dagtocht
Verrassingsdag - Alleenstaanden
Deze dagtocht is inclusief vervoer per
touringcar, entree, koffie met gebak en
een 3-gangen diner. Wanneer je je
opgeeft en helaas bent verhinderd
betaal je wel de kosten voor de bus of je
zorgt zelf voor vervanging.
Wanneer: zaterdag 13 juli
Tijd: vertrek om 10.00 uur
Waar: We vertrekken met twee bussen
vanaf de parkeerplaats van bezoekers-
centrum van Staatsbosbeheer in Spier
Kosten: € 55,-
Opgave: voor 30 juni bij Trijn Slomp,
0599-235476, trijnslomp@hetnet.nl of
Sita Keen, 0592-355524, s.keen@ziggo.nl
Betaling voor 30 juni door overmaken
van € 55,- op NL68RABO0116546077
t.n.v. commissie Alleenstaanden Drenthe

fietsen
Fietsvakantie – Alleenstaanden
Wanneer: ma. 2 t/m vr. 6 september
Voorbespreking en kennis maken met
de groep op woensdag 14 augustus om
14.00 uur in restaurant Hofsteenge,
Hoofdstraat 11 in Grolloo.
Deelname op eigen risico.
Waar: De Zwerfkei, Dorpsstraat 59,
7863 PB Gees
Van hieruit fietsen we elke dag een
andere route van ca. 45 km.
Kosten: € 270,- (onder voorbehoud)
Info: Emmy Slagter, 0592-409979,
emmyslagter@gmail.com of Tietje
Menninga, 0592-541689,
tietjemennninga@kpnplanet.nl
Opgave en betaling voor 25 juli op
NL68RABO0116546077 t.n.v. commissie
Alleenstaanden Drenthe

ontmoeten
De commissie Alleenstaanden is voor
veel vrouwen al een begrip, maar toch
zijn er nog altijd afdelingen van waaruit
nooit iemand naar een activiteit komt.
Om te laten weten wat voor mogelijk-
heden de commissie biedt, organiseren
wij een ontmoetingsmiddag. Alle vrou-
wen die om wat voor reden dan ook
alleenstaand zijn kunnen dan kennis
maken met onze activiteiten.
Wanneer: zaterdag 25 mei
Tijd: van 13.30 uur tot ± 18.30 uur
Waar: zaal Hofsteenge te Rolde
Kosten: dankzij een gift uit het Rabo-
fonds kunnen wij dit aanbieden voor de
prijs van slechts € 15,-.
Een gezellig programma, incl. koffie/-
thee met iets lekkers, een consumptie
en een goed verzorgde broodmaaltijd.
Opgave: voor 21 mei
Info en opgave: Trijn Slomp,
0599-235476, trijnslomp@hetnet.nl of
Emmy Slagter, 0592-409979,
emmyslagter@gmail.nl

besturen
Alle nieuwe afdelingsbestuurders en
provinciale commissieleden worden
uitgenodigd voor een informatieve
kennismakingsbijeenkomst
Wanneer: vrijdag 24 mei
Tijd: om 13.30 uur
Waar: zaal Meursinge in Westerbork website

Webcursus - gevorderde webmasters
door de provinciale webmasters
Wanneer: dinsdag 10 september
Waar: de Voorhof in Westerbork
Tijd: van 9.30 tot 11.30 uur of
van 13.30 tot 15.30 uur
Opgave: voor 2 september bij:
vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com

Verrassingshuisje door Annelies Tuttel

foto: KHTW
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letterbak
Letterbak borduren           
door: Klaasje Mulder
Door patronen en letters aan te passen,
worden de vakjes van de letterbak naar
eigen idee ingevuld.
Wanneer: maandagmiddag 14 oktober,
18 nov., 20 jan. en 17 febr. 2020
Tijd: van 13.30-15.30 uur
Waar: dorpshuis de Vlasbargen,
Vijverlaan 2, Uffelte
Kosten: € 50,- excl. materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 augustus
cursussenkhtw@gmail.com

Letterbak borduren door Klaasje Mulder

foto: KHTW

gratis
busvervoer
Het provinciaal bestuur stelt gratis
busvervoer naar de Vrouwenbeurs
beschikbaar voor de Drentse leden.
Wanneer: donderdag 10 oktober 
Waar: Avifauna, Alphen aan de Rijn
Info en opgave via de eigen afdeling

borduren
Quaker motieven boduren
door: Gea Turksema
Borduren met een twist.
Wanneer: dinsdagmiddag 1 oktober,
29 okt., 19 nov. en 21 jan. 2020
Tijd: van 13.30-15.30 uur
Waar: ontmoetingscentrum Boerhoorn,
Zuides 50, Rolde
Kosten: € 50,- excl. materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 augustus
cursussenkhtw@gmail.com

verrassing
Verrassingshuisje
door: Annelies Tuttel
Huisje met verstopplekjes in verschil-
lende handwerktechnieken.
Wanneer: dinsdagmorgen 1 oktober,
29 okt., 19 nov. en 21 jan. 2020
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 50,- excl. materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 augustus
cursussenkhtw@gmail.com

Quaker motieven boduren door Gea Turksema -

foto: KHTW

agenda
2019-2020
Kijk voor de nieuwe agenda van het
Kenniscentrum Handwerken en
Textiele Werkvormen op:
www.vrouwenvannu.nl/drenthe.
Hier vind je niet alleen de cursussen
maar ook interessante workshops,
allemaal voor het seizoen 2019-2020.

reizen
          2020
Commissie Reizen
- In februari gaan we naar de Canarische
eilanden. Inlichtingen: Hillie Westerhof
hilliewesterhof@hotmail.com,
06-29368007.
- Eind mei/begin juni een vliegreis naar
Slovenië, waar we met de bus een
fantastische rondreis gaan maken.
Inlichtingen: Inge Möhlman,
ingemohlman@gmail.com,
06-24906670.
- Eind augustus/begin september orga-
niseren wij een 4-daagse stedentrip naar
Gent, Brugge en welllicht staan Brussel
en/of Antwerpen ook op het program-
ma. Inlichtingen: Aly Krol
alykrol@hotmail.com, 06-48502739.
Voor meer informatie zie onze website
op: www.vrouwenvannu.nl/drenthe
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Roefie met haar bonboniere met logo en oorkonde

                               (foto: Berty de Wit-Meutstege)

70 jaar lid
Jubilaris Roefie Morssink-Mulder werd
op 28 januari bij afd. Ruinerwold gehul-
digd voor haar 70-jarig lidmaatschap.
Tijdens het interview door voorzitter
Lammy Stevens-Mulder vertelt Roefie
dat er veel is veranderd, maar dat ze nog
steeds met plezier naar de bijeenkom-
sten gaat. Ze heeft de wens om met alle
80-jarigen en ouder nog een keer iets
gezelligs te doen! Ze zat in een mooi
versierde stoel en ontving een bon-
boniere van de glasboetiek met het logo,
een oorkonde en een mooi boeket.
Ook had ze een kaart gekregen van het
landelijk bestuur.
Geesje Timmerman-Nijhoving

KOPIJ
Nieuws uit de provincie sturen naar redactie Drenthe:
vrouwenvannu.redactiedrenthe@gmail.com 
Foto's als jpg-bestand van minimaal 750 kB. Vermeld altijd je

Deelnemers aan de taartenbakwedstrijd 'Heel Borger Bakt'                    (foto: Pieter Kruize)

Het nieuwe onderdeel, de taartenbak-
wedstrijd 'Heel Borger Bakt', tijdens de
Borger Vrouwendag op 8 maart jl. was
een groot succes. Maar liefst 25 taarten-
bakkers deden mee. Onder de deel-
nemers waren veel jonge meiden;
de Vrouwen van Nu van de toekomst.
Prachtig versierde taarten stonden op
het buffet. De jury bestond uit vier ban-

heel borger bakt
ketbakkers uit Borger en de eigenaresse
van Lucy’s Inn uit Eesergroen. Bij een
volgende Vrouwendag in Borger
ontbreekt dit onderdeel zeker niet.
De meeste taarten werden beschikbaar
gesteld voor het High Tea Buffet. Een
onderdeel van de beurs waarbij elke
bezoeker vrij mocht proeven.
Trijn Slomp, voorzitter afdeling Borger

UIT DE PROVINCIE
Hier is niet altijd ruimte voor de veelal leuke verslagen.
Kijk ook op: www.vrouwenvannu.nl/drenthe - afdeling of commissie 

Sneeuwballen gooien                    (foto: Tiny Drogt)

11 steden
Het bestuur van afd. De Wijk organi-
seerde een Elfstedenspel.  Alle  Friese
elf steden werden bezocht. De leden
moesten o.a. vragen beantwoorden over
de tocht der tochten,  sneeuwballen
gooien,  schaatsen raden en een wak
ontwijken. Aan een koek- en zopietent 
werd op warme chocolademelk en
warme worst getrakteerd. 
Irma van Leeuwen en Ina ten Wolde

telefoonnummer, de auteur van de tekst en de naam van de
fotograaf. Het volgende magazine verschijnt in week 40.
De uiterste inleverdatum is 16 augustus 2019.

op reis
De commissie Reizen wil alle afde-
lingen in de gelegenheid stellen om hen
een keer uit te nodigen op een bijeen-
komst. Wij laten u kennismaken met
onze commissie en met de verschillende
fiets- bus- en vliegreizen die wij organi-
seren. Het blijkt dat onze commissie bij
veel leden onbekend is. Onze ervaring is
dat de vrouwen die voor de eerste keer
meegaan en er tegenop zien om alleen
mee te gaan, zich direct thuis voelen. De
presentatie duurt ruim een half uur en
de apparatuur nemen we  zelf mee.
Inlichtingen bij: secretariaat@gmail.com
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