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NIEUWS  EN  INFORMATIE  VAN  HET  PROVINCIAAL  BESTUUR  DRENTHE 
 

VOOR DE LEDEN EN DE  BESTUREN VAN DE DRENTSE AFDELINGEN  
 

De afdelingsbesturen worden verzocht deze nieuwsbrief door te sturen naar hun leden. 
 

Vrouwenbeurs 2018 in De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur op donderdag 11 oktober 

Ook dit jaar weer een Vrouwenbeurs. Deze keer in Noord-Brabant. De provinciale afdelingen 

Noord-Brabant en Zeeland hebben samen met ons landelijk bureau een divers en leuk 

programma met interessante gasten samengesteld. Nora El Abdouni, Vrouwen van Nu 

Verschilmaker 2018, opent met een lezing en “Mama’s aan de Poort” eindigen met een 

cabaretvoorstelling. Tussen deze beide in is er een gevarieerd programma. Twee keer een 

lezingronde door oa Leontien van Moorstel (oud prof wielrenner), Els Kloek (1001 vrouwen), 

Vonne Hebels (vluchtelingen vrouwen op Lesbos). Diverse workshops kun je volgen. Zoals: 

volksdansen, bewegen en expressie, V-lifestyle, mini breiboezems en hartenkussens maken, 

live productielijn omslagdoeken, vrouwen en water, assertiviteit voor grootouders, het imago 

spel, mentale en fysieke weerbaarheid. Tentoonstelling wedstrijd Kennisnetwerk Textiel. 

Ontvangst vanaf 9.45 uur met koffie en thee met iets lekkers uit de beide organiserende 

provincies. Tussen de middag kun je een lunchpakket halen. De dag wordt afgesloten rond 

16.30 uur. Kijk voor het volledige programma op www.vrouwenvannu.nl en koop een ticket.  
 

Gratis busvervoer naar de Vrouwenbeurs in Etten-Leur op 11 oktober 2018 

Er worden ook dit jaar weer bussen ingezet naar de Vrouwenbeurs voor leden die een ticket 

hebben gekocht. Route, vertrektijd en opstapplaats is afhankelijk van het aantal vrouwen dat 

zich zal aanmelden. We gaan uit van opstappen bij een aantal carpoolplaatsen langs de A28 

(A7). Eventueel de N34. Aanmelden uiterlijk 30 september as via de afdelingssecretaris per 

mail bij provinciaal secretaris Anita Meijer, vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com , onder 

vermelding van naam, adres, mobiel telefoonnummer en mailadres.  
 

Daisy Storkprijs 2018 

Deze prijs werd op 19 april 2018 in het Provinciehuis in Assen uitgereikt aan de 

samenwerkende afdelingen Diever en Dwingeloo tijdens de druk bezochte bijeenkomst 

“Zichtbaarheid in de politiek”. De leden van deze beide afdelingen namen het initiatief om 

met elkaar in actie te komen tegen een door de gemeente voorgestelde wijziging van het 

afvalbeleid. En met succes. Zij hebben de gemeenteraad met steekhoudende argumenten 

kunnen overtuigen dat er hier en daar geen ondergrondse containers moesten komen als 

vervangers voor de grijze containers bij ieder huis. De beide afdelingen delen het aan de prijs 

verbonden geldbedrag van € 1500.  
 

Boek en expositie “1001 vrouwen in de 20ste eeuw” 

Het boek “1001 vrouwen in de 20ste eeuw” is samengesteld door historica Els Kloek 

en ontworpen door Irma Boom. Het bevat letterlijk 1001 biografieën van (niet meer levende) 

vrouwen uit het Nederland van de 20ste twintigste eeuw. Zijne Majesteit de Koning Willem-

Alexander neemt op woensdag 3 oktober as het boek in ontvangst en opent de gelijknamige 

tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Aan de hand van foto’s, teksten en persoonlijke 

objecten passeren politica’s, feministen, wetenschapsters, sportvrouwen, zangeressen, 

schrijfsters, onderwijzeressen en vrijheidsstrijdsters de revue. Vrouwen van Nu Drenthe heeft 

Daisy Stork geadopteerd als 1 van die 1001 vrouwen in de 20ste eeuw. Het boek, circa 1550 

pagina’s,  gaat € 39,50 kosten en is vanaf 3 oktober as te koop. In het Amsterdam Museum 

(Kalverstraat 92) kun je de tentoonstelling bezoeken van 4 oktober 2018 t/m 10 maart 2019. 

Een leuk idee om met je afdeling een bezoekje aan te brengen inclusief een rondleiding.  
 

Najaarsbijeenkomst 

De najaarsbijeenkomst wordt 1 x per 2 jaar georganiseerd. De eerstvolgende is in het 

najaar van 2019. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid een themabijeenkomst worden  

voor leden en niet leden en in het teken staan van vrouwen en gezondheid.   
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“Vrouw op Mars” 

Nieuw bij BNN/VARA op NPO2 is deze herfst de 6-delige tv-serie “Vrouw op Mars” met  Fidan 

Ekiz over 100 jaar vrouwenemancipatie in Nederland. Vanaf donderdagavond 11 oktober as 

iedere donderdagavond om 20.25 uur t/m donderdag 16 november te zien op NPO2. 

Kickboksen in de sportschool, na het werk de kinderen ophalen van de opvang, studeren en 

je stem uitbrengen. Allemaal hele normale dingen in het leven van journaliste en 

documentaire maakster Fidan Ekiz. Maar nog niet heel lang geleden werd er strijd gevoerd 

om deze “normale dingen” te mogen doen. In de serie zet Fidan Ekiz deze verworven rechten 

in historisch perspectief en neemt ze ons mee in de strubbelingen, strijdpunten, memorabele 

en bij tijd en wijle hilarische ontwikkelingen in de vrouwenemancipatie. Voor de laatste 

aflevering op 16 november zijn er opnames gemaakt bij Vrouwen van Nu in Drenthe.   
 

Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen komt graag naar je toe! 

Heb je als afdeling of als samenwerkende afdelingen minstens 8 vrouwen die graag een 

workshop willen volgen uit het pakket van dit Kenniscentrum? En ook nog op een locatie bij 

je in de buurt?  Neem contact op met de vrouwen van het Kenniscentrum om te overleggen 

wat er wel niet zoal mogelijk is. Vast meer dan je in de gaten hebt. Via de mail kun je contact 

opnemen: HTWKdrenthe@gmail.com Kijk ook eens op:  www.vrouwenvannu.nl/drenthe  
 

Bestellen uit het winkeltje 

Leuke spullen met het logo van Vrouwen van Nu zijn er te koop in het provinciale winkeltje. 

Op de website van Vrouwen van Nu Drenthe kun je een kijkje nemen en zien wat er zoals te 

koop is. De laatste aanwinsten: advocaatglaasjes en kookwekkers. Bestellen en ophalen van 

spullen uit Wijster gaat in overleg met provinciaal bestuurder Janny van Goor. Wil je nog op 

tijd voor de afdelingsvergadering je bestelling ophalen dan moet je in ieder geval ruim voor  

1 december de bestelling per mail insturen naar Janny van Goor: janny@vangoor.eu 
 

Wie wil er foto’s digitaliseren?  

Gezocht een vrijwilliger die de provinciale foto collectie wil digitaliseren. Lijkt dit iets voor 

jou? Neem dan contact op met provinciaal secretaris Anita Meijer. Zij kan informatie geven 

over de hoeveelheid foto’s die het betreft.  vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com 
 

Vrijwilligerswerk en verzekering 

Doe je vrijwilligerswerk en er gebeurt iets waardoor er schade ontstaat, dan kun je contact 

opnemen met de gemeente waar je woont. Iedere gemeente in Drenthe en daarbuiten heeft 

een collectieve verzekering voor vrijwilligers. De ambtenaar die de verzekeringen in 

portefeuille heeft kan je vertellen wat wel en wat niet kan. Deze gemeentelijke verzekering is 

een vorm van aanvulling op je eigen verzekering, zoals bijvoorbeeld de WA verzekering.   
 

Vacatures Provinciaal Bestuur 

En er zijn momenteel nog 2 open vacatures. Komend voorjaar zit de 1ste termijn van de 

huidige 3 provinciale bestuurders er al weer op. Secretaris Anita Meijer is van plan om te 

stoppen. De beide Janny’s, voorzitter en vice-voorzitter, denken nog even na over een 2de 

termijn. De conclusie is dan snel getrokken: nieuwe bestuursleden zijn meer dan welkom. En 

het liefst vrouwen met de nodige bestuurservaring, tijd, kennis van de ontwikkelingen binnen 

Vrouwen van Nu. Info: Janny Roggen, 0592-559323/06-20307033 jannyroggen@xs4all.nl  

 
 
Actief én dichtbij in Drenthe met 
73 afdelingen en meer dan 5500 leden.  
 
Waar ontmoeten wij elkaar? 
 

Persoonsgegevens en privacy 
Vrouwen van Nu gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en  
handelt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming. 
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