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laatste expositie
70e Expositie Handwerken en Textiele Werkvormen
Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen
van Vrouwen van Nu Drenthe organiseert de zeventigste en
tevens laatste expositie.
Wanneer: dinsdag 24 en woensdag 25 mei 2022
Waar: zalencentrum Meursinge te Westerbork
Dat is meer dan 70 jaar handwerken in Drenthe, want niet elk
jaar is er een expositie geweest. Maar wat een rijkdom aan
handwerktechnieken en wat een kennis is er in al die jaren
vergaard. Het heeft heel veel vrouwen heel veel gebracht,
niet alleen kennis maar ook vriendschap en gezelligheid.
Het is dan ook heel spijtig dat deze expositie het laatste is
wat het Kenniscentrum HTW organiseert. Hierna stopt de

commissie. De reden hiervoor is, dat het niet meer mogelijk is
om een cursus of workshop te laten doorgaan in verband met
de geringe opgave.
Ook lukt het niet meer om het team voltallig te houden.
Het is een feit dat onze handwerksters steeds ouder worden
en dat verjonging van onze leden achter blijft. Ook de
coronacrisis heeft ons geen goed gedaan. Leden ontvallen ons
en het animo om te handwerken wordt steeds minder.
Daarom ons besluit op te stoppen!
Maar wij hopen nog een hele mooie expositie te kunnen
neerzetten!
Kijk voor meer informatie over de 70e expositie op:
vrouwenvannu.nl/drenthe/70ste-expositie-24-en-25-mei.

Team Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen in Drenthe
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welkom

We verwelkomen als nieuw redactielid voor het provinciale
katern in het landelijke magazine Vrouwen van Nu:
• Mia Moes
Veel succes en plezier!

bedankt

We nemen afscheid als commissielid van het
Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen van:
• Annette Jousma
• Beja van de Vendel
• Taetske Dekker
• Diny Gerding
• Ina van Delden
Bedankt voor jullie inzet voor Vrouwen van Nu Drenthe.

ACTIVITEITEN
AGENDA

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

wandelen

Aly Krol coördineert de provinciale wandelingen. Heeft u
vragen of stelt uw afdeling zich beschikbaar voor het
organiseren van een wandeling, neem dan contact op Aly.
Even een e-mail sturen naar 1953krol@gmail.com of bellen
met 0593-526722. Als vuistregel geldt dat de wandelingen op
de tweede donderdag van de maand zijn, maar de
organiserende afdeling kan een reden hebben dat die datum
niet uitkomt.
Alle info over het wandelen te vinden is op:
Vrouwenvannudrenthe/wandelen.
juni

Gasselternijveen

juli

...

augustus

Oosterhesselen/Gees

september

Zuidlaren

bus dagtochten
Op verzoek organiseert de commissie Alleenstaanden dit
jaar twee bus dagtochten met bestemming: verrassing.
Wanneer u zich opgeeft voor een dagtocht en bent
verhinderd, worden de kosten wel in rekening gebracht.
U mag wel voor vervanging zorgen.
Eerste dagtocht
Wanneer: zaterdag 16 juli
Kosten: € 65,Opgave: vóór 2 juli bij Trijn Slomp, 0599-235476,
trijnslomp@hetnet.nl of bij Cara van der Velde, 06-42446262,
ac.vandervelde@ziggo.nl
Betaling: s.v.p. vóór 2 juli op bankrek.nr.NL 68 RABO
0116546077 t.n.v. Alleenstaanden Vr. van Nu Drenthe (o.v.v.

'rondom rolde'

Het kan weer! Kom in 2022 de agrarische excursiedagen
vieren Rondom Rolde.
Wanneer: dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 september
dinsdag 4, woensdag 5 oktober
en donderdag 6 oktober (reserve dag)
Waar: we gaan op bezoek bij:
• Melkgeitenhouderij Feddema
• Stal Beekdal
• Vreugdenhil, mooimakers voor uw tuin
• Bijenstal Bij de hunebedden
Kosten: € 38,Opgave: via uw eigen afdeling
Commissie agrarische excursie dagen 2022

naam en activiteit) In bijzondere gevallen is contante betaling
bij binnenkomst ook mogelijk.
Tweede dagtocht
Wanneer: zaterdag 10 september
Kosten: € 65,Opgave: vóór 27 augustus bij Emmy Slagter, 0592-409979,
emmyslagter@gmail.com of bij Lammie Remmelink,
0592-613799, lremmelink@hotmail.com
Betaling: s.v.p. vóór 27 augustus 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.
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excursie

De commissie Cultuur organiseert een excursie naar
Enschede met o.a. bezoek aan de Museum fabriek,
bezichtiging Synagoge en een rondwandeling in de nieuwe
wijk Roombeek (brandgebied) vuurwerkramp 2000.
Wanneer: dinsdag 6 september
Inlichtingen: meer informatie volgt via de afdeling en op
de provinciale website

reis schotland

10-daagse rondreis naar Schotland
Sommige landen moet u minstens één keer bezocht hebben
en één daarvan is Schotland! De natuur in Schotland is met
een afwisseling van berggebieden, grote meren, graslanden
en rotswanden, zeer gevarieerd. Het Meer van Loch Ness is
waarschijnlijk de meest bekende bezienswaardigheid.
Edinburgh is niet alleen de indrukwekkende hoofdstad van
Schotland, het is ook een bron van inspiratie en creativiteit
met het zeer indrukwekkende Edinburgh Castle. En natuurlijk
whisky, de lekkerste whisky’s komen uit Schotland.
Het is belangrijk dat u goed van lijf en leden bent
Wanneer: mei/juni 2023
Inlichtingen en opgave: vóór 1 februari 2023 bij Inge
Möhlman, ingemohlman@gmail.com, 06-24906670
www.vrouwenvannu.nl/drenthe/commissie-reizen

Bezoek aan de wijn en aspergeboerderij
foto's: Lammie Remmelink

ontmoetingsdag

De commissie Alleenstaanden organiseert na de zomervakantie weer een gezellige dag. Tijdens onze Noord
Brabantreis in 2021 hebben wij een bezoek gebracht aan de
wijn en aspergeboerderij de Santspuy van Gilbert en Loes
Sweep van uit Etten Leur. Hier kweken ze asperges, maken ze
wijn en draait alles om de mooie dingen van het leven. Verse
kwaliteitsproducten, gezond en lekker eten. Ze houden van
hard werken en van alles wat ze ervoor terugkrijgen.
Gilbert kan hier enthousiast over vertellen, dat willen wij
graag met jullie delen.
Wanneer: zaterdag 15 oktober
Tijd: 10.00 uur tot ong. 16.30 uur
Waar: café-restaurant Hofsteenge te Grolloo
Kosten: € 30,- inclusief koffie/thee met wat lekkers, lunch,
kop koffie/thee en een consumptie
Opgave: vóór 1 oktober bij Trijn Slomp, 0599-235476,
trijnslomp@hetnet.nl of bij
Emmy Slagter 0592-409979, emmyslagter@gmail.com
Betaling: s.v.p. vóór 1 oktober 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.

daisy stork

Daisy Stork prijs op Daisy Stork dag op 1 september 2023
Voor de uitreiking van de prijs wordt in het vervolg een
speciale bijeenkomst georganiseerd. Deze prijs ad € 1.500,wordt eenmaal per vijf jaar uitgereikt.
Oproep aan de Drentse afdelingen is om ideeën in te dienen
van een project waar de gemeenschap profijt van heeft.
Wanneer: de uitreiking van de prijs zal in het vervolg op
1 september, de geboortedag van Daisy Stork, plaatsvinden in
Dwingeloo tijdens een speciaal programma.
De eerstvolgende uitreiking is op vrijdag 1 september 2023.
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frida kahlo

Frida Kahlo even in Assen
Het zal je maar gebeuren, je hebt je verheugd op een bezoek aan de expositie over
het werk en leven van de wereldberoemde kunstenaar Frida Kahlo. En dan ...
eventjes na de opening door onze Koningin Maxima in het bijzijn van Harry Tupan,
museumdirecteur, dan... moet het museum sluiten. Corona is de boosdoener.
Gelukkig hebben nog veel leden met hun museumclub of de met de culturele
commissie kennis kunnen maken met Frida en haar bijzondere werk.
Tekst en foto: Janny Roggen

'van gogh jaar'

Vincent van Gogh in Drenthe
Het jaar 2023 is in Drenthe uitgeroepen tot 'Van Gogh Jaar'.
Het is dan 140 jaar geleden dat Van Gogh in Drenthe verbleef.
In onze provincie wordt er dan ook van alles georganiseerd.
Zo is vanaf september in het Drents Museum een grote Van
Gogh expositie. Daar is zeker 'De onkruid verbrandende boer'
te zien, dat mede in bezit is van het museum (foto). Volg op
internet, in de kranten, wat er wel niet allemaal te doen is in
2023 met Van Gogh. Vast leuke ideeën om samen met je
(mede-)leden aan deel te nemen.
Tekst en foto: Janny Roggen

centrale inning

iets voor u?

De commissie Reizen is op zoek naar een enthousiaste,
reislustige vrouw die met ons, in teamverband reizen wil
organiseren en begeleiden. U kunt goed omgaan met de
computer. U kunt zich redelijk goed uitdrukken in Duits en
Engels. U houdt van regelen, kunt goed omgaan met mensen
en bent stressbestendig. Lijkt het u ook leuk een groep te
begeleiden en het de deelnemers naar de zin te maken op
onze reizen naar binnen- en buitenland? Dan kan dit voor u
een leuke uitdaging zijn!
Voor nadere infomatie kunt u contact opnemen met de
commissie Reizen Drenthe. Aly Krol (secretaris)
secretariaatcrd@gmail.com tel: 06-48502739

Het innen van de contributie voor 2022, voor de tweede keer
via centrale inning, is nog beter gegaan dan in 2021. Er zijn
minder problemen geweest. De eventuele problemen komen
het meeste voor bij leden die via een factuur betalen en
daarna ondanks de eerste herinnering nog niet betaald
hebben. Bij het innen via automatische incasso komen
practisch helemaal geen problemen voor.
Vraag er eens naar bij de penningmeester van je afdeling.

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 15 augustus 2022.

