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internationale vrouwendag
In het kader van de Internationale Vrouwendag organiseren
de gezamenlijke afdelingen Vrouwen van Nu van De Wolden
een inspiratiemiddag: ‘Verbinden en versterken’.
Deze middag wordt gehouden op zaterdag 7 maart 2020 in
Buitencentrum De Poort in Ruinen. Aanvang 12.30 uur.

de voorbereidingscommissie aan het werk - (foto: Piet Stevens)

Het is voor het eerst dat we als afdelingen binnen de
gemeente De Wolden de handen ineen slaan om een
evenement te organiseren. Een enthousiaste werkgroep
is al maanden bezig om het evenement vorm te geven.
Wij hopen op deze manier alle vrouwen van De Wolden met
elkaar te verbinden. Het evenement is niet alleen voor leden,
maar juist ook voor zussen, vriendinnen en natuurlijk je buur- Wil je meer weten kijk op:
vrouw, om met elkaar een leuke middag te hebben, kortom
www.vrouwenvannu.nl/drenthe/vrouwendag-de-wolden
voor alle vrouwen.
of benader een van de plaatselijke afdelingen.

2 - DRENTHE

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

verbinden

De 10 afdelingen van De Wolden organiseren een gezamenlijke Vrouwendag met als titel: Versterken en verbinden.
(zie 1e pagina van dit Drentse katern)
Wanneer: zaterdag 7 maart Tijd: vanaf 12.30 uur
Waar: Buitencentrum De Poort in Ruinen
Wil je meer weten kijk op:
www.vrouwenvannu.nl/drenthe/vrouwendag-de-wolden of
benader een van de plaatselijke afdelingen.

met olieverf

Ook eens proberen? Realistisch fijn schilderen met olieverf.
Wanneer: dinsdagochtend 10 maart Tijd: 9.30-12.00 uur
Waar: De Voorhof, Westerbork
Kosten: € 17,50 p.p. inclusief materiaal en koffie/thee
Info/opgave: commissie Vrouwenstreken
vrouwenstrekendrenthe@gmail.com

wandelen
Provinciale wandelingen
12 maart

- afd. Dalen

09 april

- afd. Ruinerwold

voorzitters

Training voor voorzitters
De TAG (Training Advies Groep) verzorgt een training voor
(aankomende) voorzitters. Deze 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. Er zijn geen kosten aan verbonden
en de koffie/thee is gratis.
Wanneer: maandag 16 en dinsdag 31 maart
Tijd: 19.30-21.30 uur
Waar: De Voorhof, Westerbork
Opgave: vóór 1 maart, het liefst per e-mail bij
Hilde de Boer, 0592-541532, hmadeboer@gmail.com

quiltbee

Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen
(KHTW) organiseert een Quiltbee.
Wanneer: donderdag 19 maart Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur
Het programma wordt bekend gemaakt in de Handwerkflits,
de digitale nieuwsbrief van het kenniscentrum.
Ontvang je de Handwerkflits nog niet meld je dan aan bij:
cursussenkhtw@gmail.com o.v.v. 'Handwerkflits'.

gezellige
middag

Gezellige middag voor alle alleenstaande leden
De alleenstaande vrouwen van de afdelingen Zuidwolde en
Hoogeveen nodigen je uit voor een gezellige geheel
verzorgde middag. Wij sluiten af met een broodmaaltijd.
Wanneer: zondag 5 april Tijd: vanaf 14.00 uur
Waar: de Molenhoeve, Echtenseweg 15, Hoogeveen
Kosten: € 30,- inclusief koffie/thee, consumptie en een uitgebreide broodmaaltijd
Opgave: graag voor 3 april bij Albertje Schonewille,
0528-251810 of bij Willy Naber, 0528-262610
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70e expositie

handwerken & textiele werkvormen
Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen
organiseert een expositie met als thema 'ROND'. Op de
expositie zullen werkstukken te zien zijn van de diverse
cursussen zoals o.a.: Quaker Motieven Borduren, Letterbak
borduren, Schwalmer borduren en Quilten Sampler. Quilts
gemaakt door leden van quiltgroepen. Werk van de Inspiratiemorgen en de workshops In een ringetje, Sashiko, Modern
bezig met Gerstekorrel en de Voorjaarsworkshop en werkstukken van de Studiegroep (oud commissieleden). Werk van
verschillende handwerkgroepen. Werkstukken uit onze
oproep met als thema 'ROND'. Op beide dagen doorlopend
demo`s van de cursussen voor het komend seizoen.Tevens
zullen er workshops zijn en wordt er een lezing gegeven door
Ietje de Graaf over het werk van Maria van Hemert.
Wanneer: dinsdag 7 april
Tijd: van 10.30-17.00 uur
Wanneer: woensdag 8 april Tijd: van 10.00-17.00 uur
Waar: zalencentrum Meursinge, Hoofdstraat 48,Westerbork
Entree: € 5,- leden Vrouwen van Nu en € 6,- voor niet-leden,
mannen en kinderen gratis
Info: over de expositie bij Ina van Delden expomanager
0599-661563, vandeldenina@gmail.com

jaarvergadering
Het provinciaal bestuur van Drenthe nodigt alle Drentse
leden uit voor de jaarlijkse provnciale vergadering.
Wanneer: donderdag 23 april
Info: via de eigen afdeling

slovenië

De commissie Reizen organiseert een 10-daagse busreis
naar Slovenië. Het enige land in Europa waar je op korte afstand van elkaar de Alpen, het Middellandse Zeegebied, de
Karstische onderwereld en de Pannonische laaglanden kunt
ervaren. Via Oostenrijk gaan we naar het berggebied bij het
meer van Bled. Van daaruit maken we dagtrips naar o.a. de
Bohinjkavallei, Ljubljana, de grotten van Postojna. We
bezoeken Trieste en het mediterrane Piran.
Wanneer: 18 t/m 27 juni
Kosten: € 1.275,- halfpension, toeslag 1-pers.kamer € 198,(prijswijzigingen voorbehouden)
Opgave: uiterlijk 1 maart
Info en opgave bij Inge Möhlman, ingemohlman@gmail.com,
0624906670. Deze reis gaat i.s.m. Sophus Travel

buiten
schilderen

De commissie Vrouwenstreken organiseert
'Buiten schilderen in Hijken'.
Wanneer: donderdag 25 juni Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Waar: Tuin Roos van Hijken, Hijken
Kosten: € 17,50 p.p. inclusief koffie/thee, lunch;
exclusief materiaal
Info/opgave: vrouwenstrekendrenthe@gmail.com

vrouwenstreken
"ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan"

fietsweek

Commissie Reizen organiseert vier dagen fietsen vanuit
Beekbergen. Natuurlijk staat het Park de Hoge Veluwe en
paleis het Loo met zijn schitterende tuinen op het programma. Ook kasteel Cannenburgh in Vaassen is zeker een
bezoekje waard!
We fietsen circa 50-55 km per dag. Beschikt u over een goede
conditie en houdt u van fietsen meldt u snel aan!
Maximaal 20 deelnemers. Bij voorkeur met e-bike.
Wanneer: van 2 t/m 5 juni
Waar: Fletcher Hotel Beekbergen
Kosten: € 269,- (prijswijzigingen voorbehouden) op basis van
volpension en entrees: de Hoge Veluwe en Papiermolen.
Toeslag 1-persoonskamer € 15,- p.p. per dag
Opgave: voor 1 maart
Info en opgave bij Johanna Hulsebos, 06-11111346,
johannahulsebos52@gmail.com

Met deze uitspraak van Pippi in ons achterhoofd hebben we
weer een paar leuke en leerzame schilderactiviteiten in de
planning. De workshops zijn voor iedereen die wel van een
uitdaging houdt en daarvoor hoef je geen schilder te zijn.
(Pippi Langkous - pasteltekening van Beatrix Copier)
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fietsvakantie

Fietsvakantie 2019 - cie. Alleenstaanden (foto: Lammie Remmelink)

stedentrip

Cie. Reizen organiseert een 4-daagse stedentrip naar Gent,
Brugge en Antwerpen. In Gent zijn de St. Baafskathedraal, het
Belfort en de historische panden trekpleisters. Brugge wordt
wel het Venetië van het Noorden genoemd. U kunt ChocoStory verkennen en proeven! De middag wordt afgesloten
met een boottocht over de reien. In Antwerpen komt u o.a.
langs het Onze Lieve Vrouwekathedraal, het Rubenshuis en
het Begijnhof. In Waterloo bezichtigen we o.a het laatste
hoofdkwartier van Napoleon. We rijden door naar het Atomium en gaan huiswaarts met onderweg een afscheidsdiner.
Wanneer: 11 t/m 14 september
Prijs: € 425,- HP. Toeslag 1-pers.kamer € 85,- (prijswijzigingen
voorbehouden)
Opgave: voor 1 maart
Info en opgave: Aly Krol, alykrol@hotmail.com, 06-48502739
Deze reis gaat i.s.m. Effe weg

bridgedag

Dit jaar organiseert afdeling Norg de Bridgedag. Er worden
zeven ronden gespeeld van vier spellen.
Wanneer: donderdag 1 oktober
Tijd: aanvang 10.00 uur - zaal open vanaf 9.15 uur
Waar: Brinkhof, Brink 1, Norg
Kosten: € 27,50 p.p. incl. koffie/ thee en stamppot buffet
Opgave: tot 15 september bij Hendrika Tjoelker,
hjtjoelker@hetnet.nl, 0592-614311 of 06-29485007
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van € 27,50 p.p. op
rek.nr. NL45RABO0347202403 t.a.v. Vrouwen van Nu afd.
Norg o.v.v. 1 okt. Bridgedag + afd.naam + speelsterkte.

KOPIJ

Fietsvakantie – cie. Alleenstaanden
Wanneer: maandag 31 augustus t/m vrijdag 4 september
Voorbespreking en kennismaken met de groep op
woensdag 12 augustus om 14.00 uur in restaurant
Hofsteenge, Hoofdstraat 11 in Grolloo
Waar: vakantieverblijf 'Terra Nova Vechtdal', Nieuwlandweg
2a, 7784 CM Ane. Van hieruit fietsen we elke dag mooie
routes van ca. 45 km. Deelname op eigen risico.
Kosten: € 275,- (onder voorbehoud)
Info:Emmy Slagter 0592-409979 emmyslagter@gmail.com of
Tietje Menninga 0592-541689 tietjemenninga@kpnplanet.nl
Opgave en betaling voor 1 juli op NL68RABO0116546077
t.n.v. commissie Alleenstaanden Drenthe

acryl op paneel

Experiment: acryl op paneel m.b.v. (plexi)glas georganiseert
door de commissie Vrouwenstreken.
Wanneer: woensdag 16 september Tijd: 9.30–12.00 uur
Waar: De Voorhof, Westerbork
Kosten: € 17,50 p.p. inclusief materiaal en koffie/thee
Info/opgave: vrouwenstrekendrenthe@gmail.com

de kunst van
het kijken

Excursie: De kunst van het kijken.
Georganiseerd door de commissie Vrouwenstreken.
Arrangement met lunch, lezing en rondleiding
Collectie Harms Rolde
Wanneer: week 43
Waar: Hof van Saxen, Nooitgedacht Tijd: 12.00–15.00 uur
Kosten: € 25,- p.p.
Info/opgave: vrouwenstrekendrenthe@gmail.com

handwerkflits

De Handwerkflits is een initiatief van het Kenniscentrum
Handwerken en Textiele Werkvormen (KHTW). In de Flits
staan allerlei zaken die betrekking hebben op het Kenniscentrum en op dingen die een directe relatie hebben met handwerken in het algemeen. Als er iets te melden is kun je de
Handwerkflits op onregelmatige tijden in je mailbox verwachten. Ontvang je de Handwerkflits nog niet meld je dan
aan bij: cursussenkhtw@gmail.com o.v.v. 'Handwerkflits'.

Nieuws uit de provincie sturen naar redactie Drenthe: vrouwenvannu.redactiedrenthe@gmail.com
Foto's als jpg-bestand van minimaal 750 kB. Vermeld altijd je telefoonnummer, de auteur van de tekst en de naam
van de fotograaf. De uiterste inleverdatum is 20 maart 2020.

