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 8 maart - borger vrouwendag

(foto: Pieter Kruize)
Enthousiaste vrouwen van de afdeling Borger zijn druk in de weer met de organisatie van de Borger Vrouwendag.

Borger Vrouwendag
Op vrijdag 8 maart zijn alle vrouwen uit Borger en wijde
omgeving van harte welkom! Er is een gezellige beurs met
veel standhouders, waaronder kraampjes van provinciale
commissies van Vrouwen van Nu Drenthe. In de kerkzaal is
een afwisselend programma met tweemaal een modeshow,
muziek, streetdance en nog veel meer. Er zijn ook workshops,
voor elk wat wils. De laatste informatie vindt u op onze
website: https://vrouwenvannu.nl/borger

Er staat een high tea buffet klaar voor alle bezoekers. Ieder-
een mag daar thee en een bordje met zelfgemaakt lekkers
naar keuze van nemen.
Wanneer: vrijdag 8 maart - Tijd: van 10.00-18.00 uur
Waar: Het Anker, Hoofdstraat 13, 9531 AA Borger
Entree:  € 2,-  incl. thee met wat lekkers en een verrassing
 
Jullie komen toch ook? We zien uit naar jullie komst.
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ACTIVITEITEN
AGENDA 
Kijk voor meer informatie op:
www.vrouwenvannu.nl/drenthe

14 maart -   afd. Diever

11 april -   afd. Westerbork

9 mei -   afd. Zwiggelte

wandelen
Provinciale wandelingen 

quiltbee
Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele werkvormen
(KHTW) organiseert een quiltbee. Marlies Janssen van
Quiltshop-online komt vertellen over haar bedrijf en
natuurlijk ook over quilten. (www.quiltshop-online.com)
Wanneer: donderdag 21 maart
Waar: Westerbork

zangmiddag
Commissie Cultuur
Wanneer: donderdag 21 maart
Waar: de Voorhof te Westerbork
Info: via de eigen afdeling

vrouwendag
Borger  Vrouwendag op vrijdag 8 maart.
Informatie op pagina 1 van het Drentse katern.

sashiko
Workshop proeven aan Sashiko
door: Mary Fennema - KHTW
Een morgen proeven aan de Japanse techniek Sashiko.
Wellicht raken jullie hierdoor geïnspireerd. Van zelfsprekend
hoeft het niet bij een morgen te blijven!
Wanneer: dinsdag 12 maart
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 12,50 excl. materiaal en consupties
Opgave en betalen voor 1 maart, cursussenhtwk@gmail.com

voorzitters
Training voor voorzitters
De TAG (Training Advies Groep) verzorgt een training voor
(aankomende) voorzitters. De training bestaat uit twee
avonden. De eerste avond wordt vooral aandacht  besteed
aan de bestuursvergaderingen en de tweede avond aan de
afdelingsavonden. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen
en ideeën uit te wisselen.
Wanneer: maandag 1 en 15 april - Tijd: van 19.30-21.30 uur
Waar: de Voorhof, Hoogeveenseweg 4, 9431 AZ Westerbork
Kosten: geen kosten en de koffie/thee is gratis
Opgave: voor 15 maart, het liefst per e-mail bij Hilde de Boer
hmadeboer@gmail.com, 0592-541532

webcursussen
De provinciale webmasters organiseren cursussen voor
beginnende en gevorderde webmasters
Wanneer: dinsdag 26 maart - voor beginners en
10 september - voor gevorderden
Tijd: van 9.30-11.30 uur en van 13.30-15.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Opgave: de beginners voor 20 maart en de gevorderden
voor 4 september bij Hettie Klein of Taetske Dekker,
vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com

regio-overleg
Regio-overleggen voor afdelingsbestuurders
Alle overleggen zijn op de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
maandag 11 maart - Zuid West Drenthe
dinsdag 12 maart - Midden Drenthe
woensdag 13 maart - Zuid Oost Drenthe
donderdag 14 maart - Noord Oost Drenthe
vrijdag 15 maart - Noord Drenthe

Het inleveren van
werkstukken voor
de expostie
(foto's: KHTW)
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jaarvergadering
Het provinciaal bestuur van Drenthe nodigt alle Drentse
leden uit voor de jaarlijkse provinciale vergadering 
Wanneer: donderdag  25 april
Tijd: de start van deze vergadering zal in de loop van de
middag zijn en de sluiting ergens in de avonduren.
Info: via de eigen afdeling

expositie
Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen
(KHTW) organiseert een expositie met als thema 'verknipt'.
Op de expositie zullen werkstukken te zien zijn van de diverse
cursussen, gegeven door leden van het kenniscentrum. Zoals
o.a. 'Verrassingshuisje', 'Vierkant van Duijvesteijn' en 'Letter-
bak borduren'. Quilts, gemaakt door leden van quiltgroepen
in Drenthe. Werk van de 'Inspiratiemorgen', 'Midwinterwork-
shop', workshop 'Ketting van Viltballetjes', 'Monchilla haken'
en 'proeven aan Sashiko'. En natuurlijk de werkstukken met
het thema 'verknipt'. Op beide dagen zullen doorlopend
demonstraties worden gegeven van de cursussen voor het
komende seizoen.
Wanneer: dinsdag 9 april - Tijd: van 10.30-17.00 uur
Wanneer: woensdag 10 april - Tijd: van 10.00-17.00 uur
Waar: zalencentrum Meursinge, Hoofdstraat 48, Westerbork
Entree: € 5,- voor leden en € 6,- voor niet-leden
Info: Ina van Delden, 0599-661563, vandeldenina@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/drenthe/htw-kenniscentrum

open
dinsdag   10.30 uur tot 17 .00 uur
woensdag 10.00 uur tot 17 .00 uur  

entree:  
€ 5,- leden Vrouwen van Nu 
(op vertoon ledenpas)  
€ 6,- niet leden

locatie: 
Meursinge 
Hoofdstraat 48 
9431 ae Westerbork 
(lijnbus stopt voor de deur)
(rolstoel toegankelijk)

expositie
handwerken 

&  
textiele werkvormen

9 & 10 april 2019

extra middag
(met dank aan het Rabofonds)
De commissie Alleenstaanden wil meer alleenstaande
leden van Vrouwen van Nu kennis laten maken met hun
activiteiten. Hiervoor is een beroep gedaan op het Rabofonds
Assen en Noord-Drenthe en... dat werd gehonoreerd!
Iedereen die, om welke reden dan ook, alleenstaand is, is
hartelijk welkom op deze extra middag. De ervaring leert ons
dat, door onze ontmoetingen, er  nieuwe vriendschappen
ontstaan en worden er onderling afspraken gemaakt.
We hopen ook u te verwelkomen op deze gezellige middag.
Wanneer: zaterdag 25 mei - Tijd: van 13.30 uur tot 18.30 uur
Waar: zaal Hofsteenge, Hoofdstraat 23, 9451 BA Rolde
Kosten:€ 15,- incl. koffie/thee met koek, consumptie en een
goed verzorgde broodmaaltijd
Info: bel of mail vrijblijvend voor vragen naar Trijn of Emmy 
Opgave: voor 20 mei bij Trijn Slomp, 0599-235476,
trijnslomp@hetnet.nl of bij Emmy Slagter, 0592-409979,
emmyslagter@gmail.com

dansdagen
Commissie Cultuur
Wanneer: dinsdag 16 april - Waar: in Ruinerwold
Wanneer: donderdag 18 april - Waar: in Rolde
Info: via de eigen afdeling

Werkstukken voor de expositie Handwerken en Textiele
Werkvormen op 9 en 10 april kunnen ingeleverd worden op
maandag 8 april van 8.00 uur tot 10.00 uur bij Meursinge
Westerbork. Meer informatie vindt je op de website. Of, stel
je vraag per e-mail aan expo-manager Ina van Delden,  
vandeldenina@gmail.com,

gezellig
De alleenstaande vrouwen van de afdeling Vries nodigen
je uit voor een gezellige, geheel verzorgde middag.
Wanneer: zondag 7 april - Tijd: van 13.30 tot 18.00 uur
Waar: zalencentrum Onder de Linden, Brink 4, 9481 BE Vries
Kosten: € 30,- incl. 2x koffie/thee met koek/cake,
consumptie en broodmaaltijd
Opgave: graag voor 27 maart bij Janny Witvoet-Bonder,
0592-544581, jwitvoet@gmx.net
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VARIA
UIT DE PROVINCIE 
Hier is niet altijd ruimte voor de veelal leuke verslagen. Kijk ook op: 
www.vrouwenvannu.nl/drenthe - afdeling of commissie

foto: Marten de Blecourt

jubileumontbijt
Afdeling Peize vierde op 22 november jl. hun 85-jarig bestaan.
's Morgens in alle vroegte werden de leden, door het bestuur
in ochtendjas en op pantoffels, ontvangen voor uitgebreid
ontbijt. Met achtenvijftig vrouwen was het een gezellige boel.
De geslaagde feestdag werd 's avonds afgesloten met een
optreden van 'De Kösters'. - Betty van der Veen 

rondreis
Commissie Reizen organiseert een rondreis door de
Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen'. 
Wanneer: van 11 t/m 21 mei
Kosten: € 1.450,- HP (prijswijzigingen voorbehouden)
incl. 4 x lunches. Toeslag 1 pers.kamer is  € 200,- .
Prijzen zijn incl.entrees en workshops. 
Info en opgave: Hillie Westerhof, 0593-540601,
hilliewesterhof@hotmail.com
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, wees er snel bij!

fietsweek
Commissie Reizen organiseert een grensoverschrijdende
fietsweek. Vanuit hotel ’t Kruisselt in De Lutte nemen we u
mee voor een prachtige fietsweek in de omgeving van het
pittoreske Ootmarsum en het Duitse Bad Bentheim.
Wanneer: van 17 t/m 21 juni
Kosten:  € 370,- toeslag 1 persoonskamer € 27,50 per nacht
De fietsreis is volpension.
Opgave: voor 1 mei 2019         
Info en opgave: Inge Möhlman, 06-24906670,
ingemohlman@gmail.com

portugal
Commissie Reizen organiseert een rondreis door Portugal.
Wanneer: van 8 t/m 18 september 
Kosten: € 1.425,- HP bij 25 deelnemers (prijswijziging voorbe-
houden), toeslag 1 pers.kamer € 220,-. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar dus, meldt u zich zo spoedig mogelijk aan.
Info en opgave: Aly Krol 06-48502739, alykrol@hotmail.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 je

bridgedag
Dit jaar organiseert afdeling Borger de bridgdedag.
Er worden zeven ronden gespeeld van vier spellen.
Wanneer: donderdag 3 oktober
Tijd: aanvang om 10.00 uur, zaal open vanaf 9.15 uur
Waar: ontmoetingscentrum Het Anker, 
Hoofdstraat 11, Borger
Kosten: € 25,- incl. koffie/thee en lunch
Opgave: tot 28 september bij Rieky Zinger,
riekyzinger@gmail.com, 06-83574915/0599-238030
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van € 25,- p.p. op
rek.no. NL80RABO0309200083 t.n.v. Vrouwen van Nu, afd.
Borger o.v.v. 3 okt bridgedag +  afdeling, naam + speelsterkte.

dagje cultuur
georganiseerd door de commissie Cultuur
Wanneer: dinsdag 18 juni
Waar: Amersfoort
Info: https://vrouwenvannu.nl/drenthe/commissie-cultuur 

telefoonnummer, de auteur van de tekst en de naam van de
fotograaf. Het volgende magazine verschijnt in week 20.
De uiterste inleverdatum is 29 maart 2019.
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