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drenthe
een dagje uit ...

∞§¶
goed voor u

Even pauze tijdens de stadswandeling in Amersfoort (foto: Taetske Dekker)

De commissie Cultuur wil leden van Vrouwen van Nu
mogelijkheden aanreiken om actief en/of passief bezig te zijn
met diverse vormen van cultuur. Daartoe worden allerlei
activiteiten op cultureel gebied georganiseerd. Zo organiseren
zij jaarlijks dansdagen in Rolde en Ruinerwold en een zangMeer informatie, uitnodigingen, foto's en verslagen vindt u op
middag in Westerbork. Alsmede culturele excursies naar
de website van de provinciale commissie cultuur:
boeiende steden en aan het eind van het jaar een Kerst-Inn.
www.vrouwenvannu.nl/drenthe/commissie-cultuur
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Het coronavirus heeft ook bij Vrouwen van Nu geleid tot noodzakelijke maatregelen om ieders veiligheid en gezondheid te
beschermen. Op het moment van inzending van de kopij van de provinciale redactie is nog onduidelijk hoe lang deze maatregelen van kracht blijven. Alle genoemde data in het provinciale katern zijn dan ook onder voorbehoud.

ACTIVITEITEN
AGENDA

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

wandelen

Geen wandelingen zolang het coronavirus heerst.

buiten
schilderen

Ervaar het schilderen in de buitenlucht.
Georganiseerd door cie. Vrouwenstreken.
Wanneer: donderdag 25 juni Tijd: 10.00–15.00 uur
Waar: Tuin Roos van Hijken, Hijken
Kosten: € 17,50 p.p. inclusief koffie/thee, lunch;
exclusief materiaal
Info/opgave: vrouwenstrekendrenthe@gmail.com

verrassingstocht

De cie. Alleenstaanden organiseert een verrassingstocht
voor 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 18 juli Tijd: vertrek om 10.00 uur
Waar: We vertrekken met twee bussen vanaf de parkeerplaats van bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Spier
Kosten: € 60,Opgave: voor 30 juni bij Trijn Slomp, 0599-235476,
trijnslomp@hetnet.nl of Tietje Menninga, 0592-541689,
tietjemennninga@kpnplanet.nl
Betaling: voor 30 juni € 60,- overmaken op
NL68RABO0116546077 t.n.v. cie. Alleenstaanden Drenthe

fietsvakantie

Fietsvakantie – cie. Alleenstaanden
Wanneer: maandag 31 augustus t/m vrijdag 4 september
Voorbespreking en kennismaken met de groep op
woensdag 12 augustus om 14.00 uur in restaurant
Hofsteenge, Hoofdstraat 11 in Grolloo
Waar: vakantieverblijf 'Terra Nova Vechtdal', Nieuwlandweg
2a, 7784 CM Ane. Van hieruit fietsen we elke dag mooie
routes van ca. 45 km. Deelname op eigen risico.
Kosten: € 275,- (onder voorbehoud)
Info:Emmy Slagter 0592-409979 emmyslagter@gmail.com of
Tietje Menninga 0592-541689 tietjemenninga@kpnplanet.nl
Opgave en betaling voor 1 juli op NL68RABO0116546077
t.n.v. commissie Alleenstaanden Drenthe

ontmoeting en
inspiratie

Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen KHTW
organiseert een ontmoeting - inspiratiemorgen.
We gaan onder het genot van een kopje koffie weer van start
met een leuke workshop. Wat het wordt blijft nog even een
verrassing. Je komt toch ook?
Wanneer: dinsdag 15 september Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof te Westerbork
Kosten: € 15.- incl. materiaal en consumpties
Opgave en betalen voor 1 september
opgave via e-mail: cursussenkhtw@gmail.com

acryl op paneel

Experiment: acryl op paneel m.b.v. (plexi)glas.
Georganiseerd door de commissie Vrouwenstreken.
Wanneer: woensdag 16 september Tijd: 9.30–12.00 uur
Waar: de Voorhof te Westerbork
Verrassingsdag cie. Alleenstaanden juli 2019 (foto: Lammie Remmelink)
Kosten: € 17,50 p.p. inclusief materiaal en koffie/thee
Foto's, verslagen: www.vrouwenvannu.nl/drenthe/commissie-alleenstaanden Info/opgave: vrouwenstrekendrenthe@gmail.com
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bruikt worden. Gewerkt wordt op dicht geweven linnen borduurstof met evenveel draden in de lengte als breedte per cm.
Wanneer: maandag 5 oktober, 26 oktober, 23 november en
18 januari 2021 en 15 februari
Tijd: van 13.30-15.30 uur
Waar: dorpshuis de Vlasbergen, Vijverlaan 2, Uffelte
Kosten: € 62,50 excl. materiaal en consumpties
Opgave en betalen voor 1 augustus
opgave via email: cursussenkhtw@gmail.com
Quilt
(foto: KHTW)

quilten

Schwalmisch
wit borduurwerk
(foto: KHTW)

Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen KHTW
De cursus 'quilten vouwen en plooien' wordt gegeven door
Ina van Delden. Van eenvoudig vouwwerk tot een eigentijdse
quilt met plooien en reliëf, zowel met de hand als machinaal.
Wanneer: dinsdagmorgen 29 september, 20 okt., 24 nov. en
12 jan. 2021, 16 febr., 16 maart Tijd: van 9.30-11.30 uur
Kosten: € 75,- excl. materiaal en consumpties
Opgave en betalen voor 1 augustus
opgave via email: cursussenkhtw@gmail.com
Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen KHTW
'Quaker motieven borduren' - een cursus voor gevorderde
handwerksters, gegeven door Gea Turksema.
Mooie motieven, o.a. van de merklappen die gemaakt zijn op
is het thema van de agrarische dagen die de Agrarische
de Ackworth School in Engeland.
commissie ook dit jaar weer organiseren.
Wanneer: dinsdag 6 oktober, 27 okt., 1 dec. en 26 jan. 2021
Wanneer: 29 en 30 september en 1, 5, 6 en 7 oktober
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Kosten: € 38,- per persoon - betaling centraal per afdeling
Waar: de Voorhof, Hoogeveenseweg 4, Westerbork
Info/Opgave: via de eigen afdeling
Kosten: € 50,- excl. materiaal en consumpties
Opgave en betalen voor 1 augustus
opgave via email: cursussenkhtw@gmail.com
Dit jaar organiseert afdeling Norg de Bridgedag. Er worden
zeven ronden gespeeld van vier spellen.
Wanneer: donderdag 1 oktober
Tijd: aanvang 10.00 uur - zaal open vanaf 9.15 uur
Waar: Brinkhof, Brink 1, Norg
Schilpad Quakermotief
Kosten: € 27,50 p.p. incl. koffie/ thee en stamppot buffet
(foto: KHTW)
Opgave: tot 15 september bij Hendrika Tjoelker,
hjtjoelker@hetnet.nl, 0592-614311 of 06-29485007
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van € 27,50 p.p. op
rek.nr. NL45RABO0347202403 t.a.v. Vrouwen van Nu afd.
Norg o.v.v. 1 okt. Bridgedag + afd.naam + speelsterkte.

quaker motief

'rondom rolde'

bridgedag

schwalmisch

Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen KHTW
'Schwalmisch borduren' - een cursus voor voor gevorderde
handwerksters, gegeven door Annelies Tuttel.
Het Schwalmer borduurwerk komt uit Duitsland en wordt
ook wel Hessenstickerei genoemd. Het is een rijk versierende
techniek, met o.a. steken die ook in het Perzisch ajour ge-

gratis vervoer

Vrouwen van Nu 2020 - 90 jaar - jubileumjaar!
Het provinciaal bestuur stelt gratis busvervoer naar de
Vrouwen van Nu Dag beschikbaar voor alle Drentse leden.
Wanneer: donderdag 8 oktober
Waar: Theater Orpheus in Apeldoorn
Info en opgave via de eigen afdeling
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letterbak

eigen idee ingevuld. Het hoeft niet persé een grote letterbak
te worden.
Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen KHTW Wanneer: maandag 12 oktober, 16 nov., 11 jan. 2021 en 15 febr.
'Letterbak borduren', een cursus voor gevorderde handTijd: van 14.00-16.00 uur
werksters, gegeven door Klaasje Mulder. Door patronen en
Waar: dorpshuis De Eekhof, Oal Diek 3, Ekehaar
letters aan te passen, worden de vakjes van de letterbak naar Kosten: € 50,- excl. materiaal en consumpties
Opgave en betalen voor 1 augustus
opgave via email: cursussenkhtw@gmail.com

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

fijn schilderen

Verslag realistisch fijn schilderen - 10 maart 2020
De oproep om ook eens met olieverf te schilderen was niet
aan dovenmansoren gericht. 14 Dames meldden zich aan om
het ‘fijn schilderen’ eens te proberen. Verwachtingsvol keken
ze naar het kleine paneeltje waar twee kersen op moesten
komen én naar de twee ‘juffen’. Stap-voor-stap werden de
deelnemers meegenomen in het proces om te schilderen volgens de methode van de oude meesters.

trouwe leden

In februari, werden op onze jaarvergadering, een aantal
dames gehuldigd voor hun vele jaren trouwe lidmaatschap,
waaronder met mevrouw M. Ottens-Tolner. Zij is al 70 jaar
trouw lid van de afdeling Peize. Als dank kreeg zij een blijvende herinnering in de vorm van een fraaie schaal en een
mooi boeket bloemen. Op de foto wordt zij geflankeerd door
de andere jubilarissen, die respectievelijk 40, 50 en 60 jaar lid
zijn. Ook zij kregen een blijvende herinnering.
(foto en tekst van A. Thijs-Ipema)

textielfestival
Héél voorzichtig kwamen de kersjes tot stand. En tot ieders
verbazing waren ze allemaal prachtig, getuige de foto. De uitspraak van Pippi Langkous “Ik heb het nog nooit gedaan, dus
ik denk dat ik het kan” werd volledig waargemaakt!
Beatrix Copier, commissie Vrouwenstreken Drenthe

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 12 augustus 2020.

Ook afdeling Peize is geinspireerd geraakt door het textielfestival 2020. Een aantal dames is aan de slag gegaan en dat
heeft geresulteerd in een verscheidenheid aan werkstukken.
(foto en tekst van
A. Thijs-Ipema)

