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drenthe
commissie
reizen

Reislustige Vrouwen van Nu
Helaas hebben we al onze reizen voor 2020 door het Coronavirus moeten anuleren. Maar wat zal 2021 ons brengen?
Wij staan in de startblokken om voor u weer reizen te organiseren. Graag zouden we in de toekomst willen kijken. Wat
deze ons brengt... het blijft ongewis. Ondanks deze onzekere
periode gaan we toch de uitdaging aan, om samen met u,
passende reizen te organiseren. De voorpret vooraf is al een
mooi begin om naar uit te kijken.
Waar gaat uw voorkeur naar uit? Binnenland of toch naar het
buitenland? Welk land? Fietsen, wandelen? Stedenreis?
Natuur- of cultuurreis? Een reis van een paar dagen of toch

∞§¶
in de
startblokken

iets langer? Graag horen we van u waar uw voorkeur naar uit
gaat. Om dan, samen met u, weer mooie reizen samen te
kunnen stellen waar we met elkaar naar uit kunnen kijken.
Graag ontvangen we uw voorstellen, via mail of per brief,
zodat wij aan de slag kunnen, om uw wensen werkelijkheid
te laten worden. Aly Krol, Schapendrift 42, 9411 BT Beilen,
06-48502739, secretariaatcrd@gmail.com
Vriendelijke groet van Inge, Larisa en Aly

foto's: Inge Möhlman - cie. Reizen
boven: reis naar de Baltische Staten
onder: fietsweek in de Lutte
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ACTIVITEITEN
AGENDA
wandelen
Kijk voor meer informatie op:
www.vrouwenvannu.nl/drenthe

Digitale cursus 'Quaker motieven
borduren' door Gea Turksema
foto: KHTW

Wandelen in de provincie
Dag allemaal, in deze rare tijd waar
corona de baas is, wil ik jullie allemaal
sterkte wensen. Hopelijk kunnen jullie in
de omgeving van de woning nog rustig
en fijn wandelen. Groot voordeel voor
ons is dat Drenthe dun bevolkt is en de
natuur prachtig. Veel sterkte voor iedereen en hopelijk tot gauw ergens bij een
Digitale cursus 'Quilten, Plooien
wandeldag van Vrouwen van Nu.
en Vouwen' door Ina van Delden
Vriendelijke groet van Lammy Veldman
foto's: KHTW
(coödinator)

vrouwen
streken

tijden van
weleer?
Hoe lang zal het nog duren voordat we
in een overvolle trein zoals op 1 maart jl.
na een museumdag Rotterdam, weer
naar huis kunnen zoals deze opeengepakte vrouwen van de museumclub
Vries. Vrouwen: hou vol, hou elkaar
gezond en zoek contact met elkaar in
deze tijden van Corona! Janny Roggen.

Voorlopig geen Vrouwenstreken
Toch ook even een berichtje van
Vrouwen Streken. Je had het al
verwacht, maar ook wij zien ons
genoodzaakt onze plannen even in
de ijskast te zetten.
Zodra het weer kan, ontvang je weer
uitnodigingen voor leuke creatieve
workshops.
Voor nu: blijf gezond, geniet van de
ruimte in Drenthe en van het zonnetje
dat onze tuinen verwarmt.
Groeten van Aly, Beatrix en Mary

vrouwenhart

Cardioloog Marieke Ludwig start begin
Digitale cursus 'Verschillende borduuroktober dit jaar in Bedum een praktijk
met name gericht op hartproblemen bij technieken' door Annelies Tuttel
foto: KHTW
vrouwen. Na de klinieken in Nijmegen
(Angela Maas) en Utrecht (Janneke Wittekoek) kunnen vrouwen nu ook in
De agrarische excursiedagen 2020
Noord Nederland terecht bij een cardio'Rondom Rolde' zijn uitgesteld tot
loog die gespecialiseerd is in het
2021. De afdelingen krijgen dan weer een vrouwenhart. Zie voor informatie:
nieuwe uitnodiging.
www.ludwigmd.nl. Janny Roggen
De commissie agrarische excursiedagen.

agrarische
dagen
bridgedag
De organisatie van de bridgedag van
Vrouwen van Nu, heeft i.v.m. het

Coronavirus, besloten de bridgedag op
1 oktober in Norg niet door te laten
gaan. Zeer spijtig voor ons allemaal.
Met vriendelijke groet, de organisatie.
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ontmoetingsdag

Ontmoetingsdag Alleenstaanden - cie. Alleenstaanden.
Met inachtneming van de Corona-maatregelen wordt er een
ontmoetingsdag georganiseerd. Dit uiteraard wel onder
voorbehoud.
Alle alleenstaande vrouwen zijn van harte welkom om er met
elkaar een leuke dag van te maken. Het ochtendprogramma
wordt ingevuld door de commissie en na een goed verzorgde
lunch volgt een gezellig middagprogramma.
In verband met de 1,5 meter afstand zijn wij genoodzaakt uit
te wijken naar een andere locatie.
Wanneer: zaterdag 17 oktober
Tijd: aanvang 10.00 uur
Waar: Grand Café Hofsteenge, Hoofdstraat 23, Rolde
Kosten: € 30,- incl. koffie, thee, drankje, lunch
Opgave: voor 10 oktober bij Trijn Slomp, 0599-235476,
trijnslomp@hetnet.nl of bij Emmy Slagter, 0592-409979,
emmyslagter@gmail.com
Let op: bij opgave s.v.p. ook uw telefoonnummer doorgeven!

Digitale cursus
'Tangram borduren'
door Gea Turksema
en Mary Fennema
foto: KHTW

open dag

Open Dag - cie. Alleenstaanden
Met inachtneming van de Corona-maatregelen wordt er
een Open Dag georganiseerd. Dit uiteraard wel onder
voorbehoud.
Alle alleenstaande vrouwen zijn van harte welkom op deze
Open Dag. De ochtend wordt door ons zelf ingevuld en we
houden een verloting ten bate van onze kas. Graag een klein
prijsje meenemen voor de verloting.
Na een feestelijke lunch volgt het middagprogramma.
Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele
Wanneer: zaterdag 12 december
Werkvormen (KHTW) gaat digitaal!
Tijd: aanvang 10.00 uur
Want een cursus geven op 1,5 meter dat gaat echt niet.
Waar: de locatie is op het moment van inzending van de
Onze docenten zagen geen mogelijkheden om de handkopij nog niet bekend. U hoort dit van ons bij opgave of
werksters te helpen. Je kunt niet even achter iemand gaan
anders zo spoedig mogelijk.
staan en vertellen hoe ze een steek het beste kan maken.
Kosten: € 35,- incl. koffie, thee, drankje en een
En wat is het ook ongezellig om allemaal achter een tafeltje
te moeten zitten en niet even bij elkaar te kunnen kijken. Niks feestelijke lunch
is meer mogelijk wanneer wij ons houden aan de regel 1,5 m. Opgave: voor 5 december bij Trijn Slomp, 0599-235476,
Dan is het misschien nog wel net zo goed om in je eigen ver- trijnslomp@hetnet.nl, of bij Emmy Slagter, 0592-409979,
emmyslagter@gmail.com
trouwde omgeving de lessen te volgen. En heb je hulp nodig
Let op: bij opgave s.v.p. ook uw telefoonnummer doorgeven!
dan kun je dit vragen via de groeps-app of mailgroep.
Met dit in gedachten zijn wij gaan brainstormen en kwamen
er ideeën om de cursussen digitaal te gaan geven. Maar zien
de docenten dat ook zitten? Ja, zeker zien ze mogelijkheden.
Vier cursussen worden digitaal gegeven:
'Quaker motieven borduren' door Gea Turksema
'Quilten, Plooien en Vouwen' door Ina van Delden
'Tangram borduren' door Gea Turksema en Mary Fennema
'Verschillende borduurtechnieken' door Annelies Tuttel.
En ook de Inspiratiemorgen die traditie getrouw altijd op de
3e dinsdagmorgen van september wordt gehouden, gaat dit
jaar digitaal. Op dit moment, het is nu begin augustus, zijn we
nog druk bezig met de voorbereidingen. En ook hier leren we
weer van. Zo vind je altijd wel een uitdaging bij Vrouwen van
Nu. En hoe zei Johan Cruijff het ook al weer? “Elk nadeel heb
zijn voordeel”, en zo is het maar net.
Hoe alles verloopt dat kunnen we nog niet zeggen, maar dat
het een uitdaging is voor de cursisten en vooral ook voor de
Digitale cursus 'Verschillende borduurtechnieken'
docenten, dat is wel zeker.
door Annelies Tuttel - foto: KHTW

khtw digitaal
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provinciale
vacatures
jaarvergadering

- Secretaris - Provinciaal Bestuur
- Penningmeester - Provinciaal Bestuur
op donderdag 8 oktober a.s. in De Voorhof te Westerbork
- Algemeen Bestuurslid - Provinciaal Bestuur
De jaarvergadering die gepland stond op 13 april kon vanwege - Afgevaardigde ledenraad
- Plaatsvervangend afgevaardigde ledenraad
de coronacrisis niet doorgaan. Op advies van het landelijk
bestuur zijn daarna alle verenigingsbijeenkomsten geannu- Lid van de provinciale kascommissie
leerd. Een onzekere tijd breekt aan en is nog steeds niet
- Regio-coördinator voor de regio Noord-Oost Drenthe
voorbij. Het virus waart immers nog steeds rond.
- Beheerder van het PR-winkeltje
Heeft u belangstelling voor of vragen over een van deze
Zoals jullie in de landelijke Nieuwsflits van juli 2020 hebben
gelezen hebben alle bestuurslagen in een vereniging een wet- vacatures, neem dan contact op met Janny Roggen,
telijke verplichting om toch een vergadering te houden of de voorzitter van het Provinciaal Bestuur, 06-20307033,
jannyroggen@xs4all.nl
stukken schriftelijk voor te leggen aan de afgevaardigden.
Meer informatie via de eigen afdeling.

orange
the world

Van 25 november tot 10 december
vinden wereldwijd acties tegen geweld
tegen vrouwen plaats. Ook in Drenthe
kleuren dan als het donker wordt markante gebouwen weer oranje. Zoals in
2019 het Drents Museum. Zo laten we

bedankt!
voor jullie inzet
Gea Luurs - Provinciaal Bestuur
Martha Hartlief - cie. Agrarisch
José Houben - cie. Agrarisch
Sita Keen - cie. Alleenstaanden
Gerda Broertjes - KHTW
Lyda Beuming - cie. KHTW
Hillie Westerhof - cie. Reizen
Johanna Hulzebos - cie. Reizen

welkom!

nieuwe provinciale commissieleden
cie. Agrarisch - Aly Zoer
cie. Agrarisch - Lieneke
Oldenbanderingh
cie. Agrarisch - Trijntje Zijgers
cie. Agrarisch - Fenny Thijs
cie. Alleenstaanden - Lammie
Remmelink
cie. KHTW - Beja van de Vendel
cie. Reizen - Inge Möhlman

ook in Drenthe zien dat geweld tegen
vrouwen, die in Corona- tijd zelfs is
toegenomen, onacceptabel is.
foto: Janny Roggen

gratis
vervoer

Vrouwen van Nu 2020 - 90 jaar!
Maar, helaas. We weten het inmiddels
allemaal. Het coronavirus gooide alle
geplande activiteiten overhoop. Wat
betreft het feest wordt het gelukkig
geen afstel, slechts uitstel. Er is inmiddels een nieuwe datum gepland. En
natuurlijk stelt het provinciaal
bestuur gratis busvervoer naar de
Vrouwen van Nu Dag beschikbaar voor
alle Drentse leden.
Wanneer: dinsdag 12 oktober 2021
Waar: Theater Orpheus in Apeldoorn
Info en opgave via de eigen afdeling

vacature

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

oproep

Wij zoeken een commissielid voor de Agrarische commissie.
Ben jij de vrouw die affiniteit met het platteland heeft en
onze gezellige commissie wil komen versterken? Neem dan
contact op met: Trijntje Zijgers, tel. 06-13070957.
e-mail agrarischecommissiedrenthe@gmail.com

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 28 oktober 2020.

