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onderonsje met prinses beatrix

foto: Vrouwen van Nu - Linn de Kort

landelijk 90-jarig jubileumfeest
Het was een prachtige feestdag op dinsdag 12 oktober 2021 in theater Orpheus in Apeldoorn. Een feest met een vrolijk en gevarieerd
programma met als hoogtepunt het bezoek van HKH Prinses Beatrix.
Het was vroeg opstaan voor de leden van Vrouwen van Nu
Drenthe. Om 6.45 uur vertrok de eerste bus al vanaf de parkeerplaats bij De Bonte Wever in Assen. Vervolgens werden
de wachtende vrouwen bij Jumbo in Beilen opgepikt. De
tweede bus startte in Hoogeveen (carport A28) om daarna de
vrouwen op te halen die wachtten bij de Raket in Rogat. Om
9.00 uur waren de ruim 100 leden uit Drenthe aangekomen
bij theater Orpheus in Apeldoorn.
Aan elke provincie was gevraagd om drie leden voor te dragen voor de titel Vrouw van Nu. Landelijk werd daaruit dan

één persoon per provincie gekozen. Roeffie Morssink (Ruinerwold) werd als 'Vrouw van Nu' voor de provincie Drenthe gekozen. Bovendien mocht Roeffie, samen met de negen andere gekozen Vrouwen-van-Nu in gesprek met HKH Prinses
Beatrix. Zoals op bovenstaande foto te zien is, geniet Roeffie
met volle teugen van het geanimeerde gesprek.
Tijdens de lunch konden de bezoekers o.a. de provinciale
kraampjes bezoeken. De Drentse commissies Reizen en Alleenstaanden lieten de bezoekers kennismaken met hun
nieuwe programma.
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provinciale
90 jaar Drenthe
jaarvergadering
De provinciale jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 26
april 2022. Aanvang 10.00 uur in Zuid-Oost Drenthe. Nadere
informatie volgt.

Het jubileum van Vrouwen va Nu Drenthe staat nog steeds
in de agenda op 6 mei 2022, mits het coronaproof gevierd
kan worden. Locatie en programma volgen via de afdelingen.

van harte
jubilerende afdelingen in 2022

op bezoek
bij onze
vrouw
van nu

“Vrouw van Nu” worden en prinses Beaxtrix ontmoeten dat gebeurt je niet zomaar. Reden om in Ruinerwold bij Roeffie Morssink aan te bellen met een groot
boeket en de felicitaties van het Provinciaal Bestuur. Het werd een gezellig bezoekje met koffie, taart en vele inspirerende verhalen van Roeffie over haar
leven dat verbonden is en blijft met
Foto:
Vrouwen van Nu.
Janny Roggen
Op naar de 100 Roeffie!!

welkom

nieuwe provinciale commissieleden
Aly Krol - coördinator provinciale wandelingen
Hennie Wekema - PR-box Noord-Drenthe
Cara van der Velde - commissie Alleenstaanden

januari
Ruinerwold (90)
Zuidlaarderveen
(85)
februari
Assen (75)
De Wijk (90)
maart
Donderen/Bunne/
Winde (60)
april
Buinerveen (90)

augustus
Noord Sleen (45)
oktober
Buinen (90)
Havelte (90)
november
Meppel (85)
Westerbork (90)

wandelen

Vanaf 1 november heeft Aly Krol van afdeling Beilen de
coördinatie van het provinciale wandelen overgenomen
van Lammy Veldman. Dus, als een afdeling een wandeling wil
organiseren, bel of mail naar Aly Krol, 0593-526722,
1953krol@gmail.com
Wij bedanken Lammy hartelijk voor haar inzet en wensen Aly
succes en veel plezier met het organiseren.

Agrarische Dagen 2022 in en om Rolde
Naar boerin Agnes in Gasselternijveen
Gelukkig kon het bezoek in november van de agrarische con- Deze dagen staan weer op de agenda en dit jaar voor: 27,28,
29 september, 4 en 5 oktober. Met als reserve dag 6 oktober.
tactvrouwen aan boerin Agnes, ja … die van “Boer zoekt
Vrouw", wel doorgaan. Tijdens de koffie vertelde Agnes over
haar levensloop en het effect van het tv-programma op haar
leven. De vrouwen werden daarna rondgeleid over het bedrijf.
Afgesloten werd er met het proeven van de advocaat die
Foto:
Agnes maakt en verkoopt in haar boerderijwinkel.
Janny Roggen
Uitnodiging Themadag 14-02-2022
Op Valentijnsdag in de Molenhoeve, Echten. Aanvang 9.30
uur. Kosten incl. lunch € 25,00. Aanmelden en betalen voor 4
februari “22: Mail: agrarischecommissiedrenthe@gmail.com
NL25 RABO 0348 0155 26 tnv Vrouwen van Nu Rolde
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Kijk voor meer informatie op:
www.vrouwenvannu.nl/drenthe

gratis vervoer
floriade
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Ga je mee naar de Floriade in 2022?
Een flink aantal leden uit Drenthe heeft interesse getoond om
mee te gaan naar de Floriade op 28 of 29 april 2022. Het provinciaal bestuur heeft daarom besloten om bussen in te zetDe cie. Reizen organiseert een 10-daagse rondreis naar
ten waarmee de Drentse leden gratis vervoerd worden naar
Schotland. Sommige landen moet u minstens één keer
de Floriade vanaf verschillende opstapplaatsen. Nadere inforbezocht hebben en één daarvan is Schotland! De natuur in
matie volgt.
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
Gezellige middag voor alle alleenstaande leden van
en creativiteit met het zeer indrukwekkende Edinburgh
Vrouwen van Nu Drenthe. De alleenstaande vrouwen van
Castle. En natuurlijk whisky, de lekkerste whisky’s komen uit
de afdelingen Zuidwolde en Hoogeveen nodigen je uit
Schotland.
voor een gezellige, geheel verzorgde, middag. Wij sluiten
wanneer: 25 mei t/m 3 juni 2022
af met een broodmaaltijd.
kosten: € 1.495,- (bij minimaal 20 deelnemers).
Wanneer: zondag 3 april Tijd: 13.30 uur
Toeslag 1-pers.kamer € 195,Waar: de Molenhoeve, Echtenseweg 15, Hoogeveen
Inbegrepen: vervoer per touringcar, 2x overnachting in 2-pers.
Kosten: € 32,- inclusief, koffie/thee, consumptie en een
binnenhut P&O Ferries,7x overnachting in hotel op basis van
uitgebreide broodmaaltijd.
half pension, excursies en 2x treinrit, stadswandeling EdingBetaling: vóór 28 maart op rek.nr. NL68 RABO 0116546077
burgh o.l.v. gids en afscheidslunch.
t.n.v. Vrouwen van Nu Drenthe Alleenstaanden
opgave en inlichtingen: vóór 1 januari 2022 bij Inge Möhlman,
(o.v.v. activiteit, naam, plaatsnaam). In bijzondere gevallen
06-24906670, ingemohlman@gmail.com
is contante betaling bij binnenkomst mogelijk.
De reis gaat i.s.m. Effe Weg
Opgave: graag vóór 28 maart bij Albertje Schonewille,
Prijs- en programmawijzigingen voorbehouden
0528-251810 of bij Willy Naber, 0528-262610.
Het is belangrijk dat u goed van lijf en leden bent.
We houden ons aan de dan geldende corona maatregelen.

schotland

alleenstaanden

busreis

De cie. Reizen organiseert een 5-daagse busreis naar het
prachtige natuurgebied de Lüneburger Heide. Op de heide
vindt u de typische jeneverbessen, kuddes schapen en geiten,
oude schapenstallen en boerderijen. Het hele jaar door kunt u
hier genieten van de rust en uitgestrektheid van dit duizend
jaar oude cultuurlandschap. Vanuit ons hotel wandelt u zo de
heide op, een betere uitvalsbasis om de prachtige natuur te
ontdekken is er niet. Tijdens deze reis bezoeken we ook de
meer dan 1000 jaar oude hanzestad Lüneburg. Deze plaats is
met zijn gebouwen en huizen uit de gotiek, renaissance en
barok één van de mooiste steden van Duitsland. Een groot
deel van de gevels is in baksteen uitgevoerd. Ook bezoeken

busreis harz

De commissie Alleenstaanden organiseert een
8-daagse zomerreis naar de Harz.
Wanneer: zo. 12 juni t/m zo. 19 juni 2022
Waar: hotel Englischer Hof, Herzberg am Harz
Kosten: € 795,- incl. busreis, 7x halfpension overnachting,
koffie met gebak op de heenreis, 1x lunch, entree gelden
en op de terugreis een afscheidsdiner.
Niet inbegrepen zijn reis- en annuleringsverzekeringen.
Toeslag 1-persoonskamer € 15,- per persoon per nacht.
Opgave: vóór 15 februari bij: Trijn Slomp, 0599-235476,
trijnslomp@hetnet.nl of Emmy Slagter, 0592-409979,
emmyslagter@gmail.com
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we de tweede stad van Duitsland, Hamburg. Hamburg heeft
alles; een enorme haven, verschillende musea en het Rathaus
in de Altstadt, leuke winkels en gezellige steegjes.
wanneer: 12 t/m 16 september 2022
kosten: € 695,- (bij minimaal 20 deelnemers)
Toeslag 1-pers.kamer € 110,Inbegrepen: vervoer per touringcar, 4x overnachting in hotel
in 2-pers.kamer op basis van volpension met 3-gangendiner,
lunch(pakket) en ontbijtbuffet (inbegrepen vanaf lunch op 1e
dag t/m het diner op 5e dag). Excursies, gids in Lüneburg
opgave: vóór 1 januari 2022 bij Aly Krol, 0593 526722,
alykrol@hotmail.com
De reis gaat i.s.m. met OAD reizen
Prijs en programmawijzigingen voorbehouden

vacatures
cie. reizen

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!
Van de 63 Drentse afdelingen hebben er 48 afdelingen en 2
Voor meer infomatie neemt u contact op met Aly Krol,
provinciale commissies deelgenomen aan deze jaarlijkse actie
06-48502739, secretariaatcrd@gmail.com
van de RABO banken. Samen hebben zij maar liefst op 3 tientjes na 12 duizend Euro op hun bankrekeningen bijgeschreven
gekregen. Vrouwen van Nu Borger wist ook dit jaar weer de
meeste stemmen binnen te halen. Het leverde de vrouwen
Voor Vrouwen van Nu magazine hebben wij een aantal leuke
van Borger een bedrag op van € 700,44. Daarna volgen
foto’s, die gemaakt zijn tijdens onze eerste ledenbijeenkomst
Dwingeloo met € 507,11 en Westerbork € 495,03.
na corona op 15 september j.l.

rabo
clubsupport
2021

petje op/af

We hebben onze jubilarissen gehuldigd en daarna het spelletje petje op, petje af gespeeld. Het was erg gezellig.
Met een vriendelijke groet,
Ina ten Wolde
Vrouwen van Nu
De Wijk

KOPIJ

Foto's:
Ina ten Wolde???
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 10 januari 2022.
foto: Taetske Dekker

