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Deeltje Boxma en Andrea van der Knaap, twee fitte vrouwen en een mooi voorbeeld van doorzettingsvermogen en creatief zijn.
(foto: Herman van der Knaap)

resultaat om trots op te zijn
Wij, Deeltje Boxma en Andrea van der Knaap, hebben het
wegvallen van allerlei activiteiten opgelost door het
Drenthepad te gaan lopen. Officieel 329 km, maar het zijn er
ruim 350 km geworden.

Begin november 2020 hebben we deze route afgerond. We
hebben mooie foto’s kunnen maken. Op dit moment zijn we
ons aan het oriënteren op de volgende route.

We hopen dat het met iedereen goed gaat en tot ziens.
Als het mogelijk was gingen we één keer in de week 20 tot 25 Deeltje en Andrea
km lopen. De route was erg mooi en we kwamen op plekken
waar je anders nooit komt. We hebben vele facetten van
Drenthe gezien. Soms waanden we ons alleen op de wereld
(Deeltje Boxma en Andrea van der Knaap
met alleen vogels en natuur.
zijn lid van Vrouwen van Nu Ruinen.)
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ACTIVITEITEN
AGENDA

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

voorzitters

Training voor voorzitters
De TAG (Training Advies Groep) verzorgt in maart 2021 weer
een training voor (aankomende) voorzitters. Deze training
bestaat uit twee bijeenkomsten.
De eerste avond wordt vooral aandacht besteed aan de bestuursvergaderingen en alles wat daarbij komt kijken en de
tweede avond komen de afdelingsavonden aan de orde met
speciale aandacht voor de jaarvergadering. Daarnaast is er
gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen.
Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee is gratis.
Uiteraard houden we ons aan de dan geldende coronaregels
van het RIVM.
Wanneer: 16 en 31 maart Tijd: 19.30-21.30 uur
Waar: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, 9431 AZ Westerbork.
Opgave: vóór 1 maart, het liefst per e-mail bij Hilde de
Boer, 0592-541532, hmadeboer@gmail.com

gezellige
middag

Gezellige middag voor alleenstaanden
Op het moment dat wij aan de redactie de gegevens moeten
doorgeven van onze gezellige middag is het nog onzeker of dit wel
plaats kan vinden door de beperkingen van het coronavirus. Als
het wel kan doorgaan zal dat gebeuren met de dan geldende
coronamaatregelen.
De alleenstaande vrouwen van de afdelingen Zuidwolde en
Hoogeveen nodigen je uit (onder voorbehoud) voor een
gezellige, geheel verzorgde middag. Wij sluiten af met een
broodmaaltijd.
Wanneer: zondag 11 april Tijd: vanaf 14.00 uur
Waar: de Molenhoeve, Echtenseweg 15, Hoogeveen
Kosten: plm. € 30,- inclusief koffie/thee, consumptie en een
uitgebreide broodmaaltijd
Opgave: graag vóór vrijdag 26 maart bij Albertje Schonewille,
0528-251810 of bij Willy Naber, 0528-262610
Dan kunnen wij u vertellen of het door kan gaan en wat de
definitieve kosten zijn.

provinciale
jaarvergadering
Jaarvergaderingen van 2021
Het Provinciaal Bestuur Drenthe heeft besloten om de jaarvergadering dit jaar op te schuiven. Afdelingen kunnen hun
jaarvergadering doorschuiven naar uiterlijk eind juni 2021.
Reden hiervoor is de voortdurende coronapandemie. Kijk
voor meer informatie op de provinciale of landelijke website.
Wanneer: donderdag 30 september
Tijd: 19.30 uur
Info: bij Janny Roggen (voorzitter PB), 06-20307033,
jannyroggen@xs4all

zomerreis

Zomerreis cie. Alleenstaanden Vrouwen van Nu Drenthe
Op het moment dat we de kopij hierover moeten inleveren is de
situatie nog onzeker hoe alles zich ontwikkeld betreffende het
coronavirus.
We hebben besloten om de reis naar de Harz van 14 t/m 21
juni 2021 te annuleren en uit te stellen naar 2022.
In overleg met het reisbureau Blok Tours te Steenwijk hebben
we gezocht naar een alternatief.
Wat gaan we doen!
In de week van 14 t/m 21 juni a.s. hebben we gekozen voor
een 5-daagse reis in Nederland.
Reisdoel en kosten weten wij eind februari, dus rond
het verschijnen van dit magazine. Alles is uiteraard onder
voorbehoud en we houden ons aan de dan geldende
coronamaatregelen.
Belangstelling of vragen? Neem contact op met:
Trijn Slomp, 0599-235476, trijnslomp@het.nl of met
Emmy Slagter, 0592-409979, emmyslagter@gmail.com

vrouwenstreken
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het digitale avontuur
meer ruimte om elkaar weer te ontmoeten en kunnen we in kleine setting een
cursus aanbieden. De expositie, die gepland stond voor begin april, hebben we
afgezegd en een optie genomen op een
datum in september. Misschien zijn we
wel te optimistisch, maar als je niets
hebt om naar uit te kijken wordt het ook
wel een erg saaie bedoening.
Via de Handwerkflits houden we iedereen op de hoogte. Krijg je de flits nog
niet? Stuur dan een berichtje naar:
cursussenkhtw@gmail.com

het totaal zes lessen. Om toch enigszins
contact te hebben is een groepsmail
aangemaakt en gevraagd om alle vragen
en opmerkingen via deze e-mail te doen.
Voor het contact onderling heb ik ook
gevraagd om foto’s te sturen waar veel
gehoor aan is gegeven.
Voor mij, maar ook voor de cursisten, is
de digitale cursus een hele uitdaging.
Veel denkwerk hoe je de techniek zo
duidelijk mogelijk uitlegt. De cursus die
fysiek gegeven zou worden moest toch
enigszins aangepast worden. Er is
gekozen om alles stapsgewijs te maken,
te fotograferen en dan direct te voorzien
van tekst.
Met nog drie lessen te gaan verloopt de
foto van het scherm met les van Ina van Delden
cursus tot dusver naar wens. Natuurlijk
Digitale cursus 'Vouwen en Plooien'
Het digitale avontuur van het Kennis- Vanaf het voorjaar 2020 is er veel veran- heeft het fysiek cursus geven mijn voorcentrum Handwerken en Textiele
derd en staat ons leven in het teken van keur. Maar, het was ook heel uitdagend
Werkvormen (KHTW) (vervolg)
veel onzekerheid. Geen exposities, geen en inspirerend om, op een heel andere
workshops, geen cursussen kortom alles manier, een cursus op te zetten en aan
Hoe is het gegaan met de digitale cursussen ligt stil. Het KHTW besloot, toen duide- te bieden.
van het kenniscentrum? Ina bekijkt het van
Mijn wens is dat we gezond blijven en
lijk werd dat de onzekerheid nog wel
de kant van de docent en Ietje vertelt hoe ze even kon gaan duren, al gauw om digi- elkaar weer snel kunnen ontmoeten.
het heeft ervaren als cursist.
tale cursussen aan te bieden, waaronder Ina van Delden (cursusleidster)
een quiltcursus Vouwen en Plooien.
Voor ons als kenniscentrum en aanbie- Een cursus die ik ook fysiek zou gaan
Lees verder over het digitale avontuur op de
der van de cursussen is het natuurlijk
volgende bladzijde.
geven. Met de negen dames, die zich
van belang om te weten hoe zowel de
voor de cursus hadden opgegeven, koncursist als de docent de cursussen heb- den we in oktober van start gaan met in
ben ervaren. Kunnen we op deze manier
verder gaan of moeten een andere weg
inslaan? En wie weet, brengt het vaccin

vouwen &
plooien

vacature

Creatieve vrouwen gezocht
Ben jij één van de vele vrouwen die graag creatief bezig is?
Schilderen, tekenen, experimenteren met nieuwe technieken
en rages? Wil je dat delen met andere nieuwsgierige
vrouwen? Dan zoeken wij jou!
Want de commissie VrouwenStreken is op zoek naar vrouwen die vier keer per jaar een leuke, creatieve activiteit willen
organiseren. Interesse of meer weten? Mail dan naar vrouwenstrekendrenthe@gmail.com.
"ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan"
(Pippi Langkous - pasteltekening van Beatrix Copier)

werkstuk Vouwen en Plooien - foto: Ietje de Graaf
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vervolg van 'het digitale avontuur'

online cursus

te gaan. Met snijmat en snijmes de
maten in de opdracht te volgen en dan
op de aangegeven manier de lapjes te
Vouwen en plooien
geïntegreerd
kan
worden
in
een
quilt,
vouwen of te plooien en aan elkaar te
De zes lessen worden, op een vooraf
een kussen enz.
zetten.
bepaalde datum, verzonden. Iedere les
In november werd er een les gestuurd
De online cursus Vouwen en Plooien
heeft meerdere vouw- en/of plooidie helemaal geënt was op de kerst. Met heeft, wat mij betreft, prima uitgepakt
technieken die duidelijk worden uitgelegd in woord en beeld. Soms stap voor kerststofjes zijn leuke kerstornamentjes als alternatief voor de cursus die in het
gemaakt.
najaar, door de intelligente lock-down,
stap foto's. En, als het even wat moeiEr
komen
nog
drie
lessen
waar
ik
me
erg
niet door kon gaan.
lijker wordt kan de cursusleidster gebeld
op
verheug.
Het
zorgt
ervoor
dat
ik
een
Er zijn al heel leuke resultaten te zien
of gemaild worden.
doel heb om de naaimachine op tafel te geweest in de groep.
Door vouwen en plooien met stof
zetten, lapjes te zoeken en aan de gang Ietje de Graaf
ontstaat een 3D-effect, dat leuk

financiële bijdrage
Provinciale financiële bijdrage aan kleine afdelingen
Eind 2020 heeft het Provinciaal Bestuur de kleinere Drentse
afdelingen weer een financiele tegemoetkoming verstrekt.
Naar de 48 vermelde afdelingen werd een totaal bedrag van
€ 4.550,00 overgemaakt.
Afdelingen t/m 20 leden ontvingen € 300, 21 t/m 30 leden
€ 200, 31 t/m 40 leden € 150 en 41 t/m 50 leden € 100. Dit
aantal leden is het ongecorrigeerde aantal op 1-11-2020.
Het overzicht van 2020 (tussen haakjes het aantal leden):
€ 300 ontvingen De Stapel(20), Hoogersmilde(20) en
Zuidlaarderveen(17).
€ 200 ging naar Bloemberg(29), Bovensmilde(26), Buinen(25),
Echten(29), Wapserveen(25) en Yde-De Punt(28).
€ 150 werd overgemaakt naar Anloo(34), Ansen(35),
Drouwen-Bronneger-Bronnegerveen(32), Eext(39),
Fluitenberg-Stuifzand(34), Gieterveen(38), Holthe(34),

stem op
een vrouw
Vrouwen zijn nog
steeds ondervertegenwoordigd
in de Tweede Kamer.
Stem daarom op
een vrouw op

17
maart

Kloosterveen(35), Pesse(33), Veendijk(35) en Wijster(37).
€ 100 kwam in de kas van Buinerveen(45), Diever(47),
Gasselternijveen(45), Hoogeveen(47), Nieuw Buinen(41),
Noord-Sleen (48), Oosteinde(50), Roswinkel(41).
Landelijke 90 jarig-jubileum bijdrage
Het landelijk bestuur van Vrouwen van
Nu heeft, ter gelegenheid van het
90-jarig landelijk jubileum, aan alle
afdelingen € 90,00 overgemaakt. Dus
ook alle Drentse afdelingen ontvingen
dit bedrag in het 4de kwartaal 2020.
Rabo-ClubSupport bijdrage
De Drentse Vrouwen van Nu afdelingen
die aan deze jaarlijkse actie van hun
Rabobank deelnamen hebben in 2020
een bedrag van € 6.246,12 ontvangen via
de door de leden van de bank uitgebrachte stemmen. Vrouwen van Nu
Borger ontving het hoogste bedrag:
€ 745,68. In 2020 namen, voor zover
bekend, nog niet deel de afdelingen
Bloemberg, Dalen, Echten, Emmen,
Hoogersmilde, Meppel, Nieuw Buinen,
Oosteinde, Oosterhesselen, Wapserveen, Witten, Zuidlaarderveen, Zweeloo.

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 29 maart 2021.

