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klaasje kanon beheerde
30 jaar  'het winkeltje'

Klaasje, een begrip binnen Vrouwen van Nu Drenthe
Elke provinciale vergadering was ze er, met haar volgeladen
auto. De winkel werd zorgvuldig aangekleed met zelfs een
vrolijk bloemetje in de vaas. De bestellingen lagen klaar en de
'hulptroepen' waren geregeld.
Dertig jaar heeft Klaasje het winkeltje onder haar hoede
gehad. Hele ‘generaties’ bestuurders hebben rondgesnuffeld
in het glas- en aardewerk, uitgestald in haar keuken.
Jaar in jaar uit ontving ze mensen in haar huis en showde ze

onvermoeibaar de verschillende cadeaus, zodat voor een
jubilaris iets passends kon worden uitgekozen.
Een echte vrouw-van-nu. Niets was haar te veel als het om
haar winkeltje ging. Altijd aanwezig op de PR-vergaderingen;
bij Enova of, als dat beter uitkwam, bij haar thuis. Een zeer
betrokken en gastvrije vrouw.
Helaas laat haar gezondheid het beheer niet meer toe, zodat
het winkeltje is ondergebracht in het kantoortje in Wijster.
Klaasje... geweldig bedankt!
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activiteiten
agenda
Kijk voor meer informatie op:
www.vrouwenvannu.nl/drenthe
 

fietsen
Fietsvakantie - Alleenstaanden
Wanneer: ma. 10 t/m vr. 14 september
Voorbespreking op wo. 15 augustus om
14.00 uur in restaurant Hofsteenge
Hoofdstraat 11 in Grolloo.
Deelname op eigen risico.
Waar: Marinushoeve te Havelte
Van daaruit fietsen we elke dag een
andere route van circa 40 kilometer
Kosten: € 260,- (onder voorbehoud)
Info: Emmy Slagter, 0592-409979
emmyslagter@hotmail.com of
Tietje Menninga, 0592-541689
tietjemenninga@kpnplanet.nl
Opgave en betaling voor 25 juli
overmaken op NL68RABO0116546077
t.n.v. commissie Alleenstaanden Drenthe

dagtocht
Verrassingsdag - Alleenstaanden
Deze dagtocht is inclusief vervoer per
touringcar, entree, koffie met gebak
en een 3-gangen diner. Wanneer je
je opgeeft en helaas bent verhinderd,
betaal je wel de kosten voor de bus,
of je zorgt zelf voor vervanging.
Wanneer:  zaterdag 14 juli
Tijd: vertrek om 10.00 uur
Waar: we vertrekken met twee bussen
vanaf de parkeerplaats van bezoekers-
centrum van Staatsbosbeheer in Spier
Kosten: € 55,-
Opgave: voor 30 juni bij Trijn Slomp,
0599-235476, trijnslomp@hetnet.nl of
Sita Keen, 0592-355524, s.keen@ziggo.nl
Betaling voor 30 juni door overmaken
van € 55,- op NL68RABO0116546077
t.n.v. commissie Alleenstaanden Drenthe

schilderen
De ‘buitenschilderdag’ mag commissie
Vrouwenstreken weer organiseren in
de tuin van Henriette Fliek. Zelf
schilder/tekenmateriaal meenemen en
een lunchpakket. Voor koffie en thee
wordt gezorgd.
Wanneer: woensdag 30 mei
Tijd: 10.00 uur tot ± 15.00 uur
Waar: Oostopgaande 65, Zwinderen
Kosten: € 15,-
Info en opgave: Joke Veltman,
pjveltman@ziggo.nl

fietsweek
Fietsweek omgeving Nunspeet
Wanneer: 11 t/m 15 juni
 Kosten : € 360,-
Opgave : zo spoedig mogelijk
Info: commissie Reizen, Aly Krol,
0593-526722, alykrol@hotmail.com

dagje uit
Dagexcursie ‘s Hertogenbosch
De commissie Cultuur organiseert een
dagje uit naar de prachtige historische
stad Den Bosch.
- Stadswandeling door de oude binnen-
stad van Den Bosch o.l.v. een gids. 
- Bezoek aan de Gruyterfabriek, de
levensmiddelengigant en ooit de
grootste werkgever van Den Bosch.
Rondleiding van 1,5 uur.
Tijdens deze rondleiding zijn een flink
aantal trappen te beklimmen.
Wanneer: dinsdag 12 juni
Kosten: € 60,- p.p. dit is incl. koffie/
thee, koffietafel
Opgave: z.s.m., er zijn nog plaatsen vrij
Bij voorkeur per e-mail:
alberta.bartelds@planet.nl

inspiratie
Inspiratiemorgen - handwerken
Het handwerkseizoen gaat weer van
start, kom je ook? Altijd gezellig om
elkaar te ontmoeten en wat moois te
maken in een handwerktechniek.
Wanneer: dinsdag 18 september
Tijd: 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 15.- inclusief materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 september
cursussenhtwk@gmail.com

excursie
De commissie Cultuur organiseert een
excursie naar Leeuwarden, culturele
hoofdstad in 2018. Het programma
wordt nog bekend gemaakt.
We gaan met eigen vervoer.
Wanneer : dinsdag 25 september
Info: Marlène ten Feld, 0522-480679
maetenfeld@gmail.com

Indien u een museumjaarkaart hebt,
wilt u die dan meenemen?
Vervoer per bus: opstapplaatsen
Assen 7.15 uur, Beilen 7.30 uur en
Hoogeveen 7.45 uur

Buitenschilderdag 2017 (foto: Joke Veltman)

 

quilten
Cursus quilten voor beginners
door: Ina van Delden
Speciaal voor vrouwen die heel graag
willen leren quilten. Het leren van de
quiltsteek, stof knippen/snijden,
sandwichen, doorpitten e.d.
De cursus wordt gegeven in 6 lessen.
Wanneer: 25 sept, 23 okt, 27 nov 2018,
en 29 jan, 26 febr, 26 mrt 2019
Tijd: dinsdagmorgen 9.30 -11.30 uur
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kennismakings
uitnodiging 
voor nieuwe bestuurders en commissieleden
Alle nieuwe afdelingsbestuurders, die dit jaar tijdens afde-
lingsvergaderingen worden gekozen en de nieuwe provinciale
commissieleden worden uitgenodigd voor een informatieve
kennismakingsbijeenkomst op vrijdag 24 mei om 13.30 uur 
bij Meursinge in Westerbork.

nieuws van het
provinciaal bestuur
Kijk voor nieuws ook op: www.vrouwenvannu.nl/drenthe

borduren
Cursus Vierkant van Duijvesteijn
door: Gea Turksema
In deze cursus borduren we patronen in
verschillende steken en kleuren, naar
eigen keuze. Een uitdaging om alle
vierkantjes gevuld te krijgen.
Wanneer: 1 okt, 29 okt, 26 nov 2018
en 21 januari 2019
Tijd : maandagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur
Waar : dorpshuis de Vlasbargen,
Vijverlaan 2, 7975 BX Uffelte
Kosten: € 50,-
Opgave en betalen voor 1 augustus
cursussenhtwk@gmail.com

verrassing
Cursus Verrassingshuisje borduren
door: Annelies Tuttel
In allerlei bekende en onbekende
borduurtechnieken maken we  een
huisje vol verrassingen.
Wanneer : 2 okt, 30 okt, 20 nov 2018
en 22 jan 2019
Tijd : dinsdagmorgen 9.30-11.30 uur 
Waar: ontmoetingscentrum Boerhoorn,
Zuides 50, 9451 CN Rolde
Kosten: € 50,-
Opgave en betalen voor 1 augustus
cursussenhtwk@gmail.com

letterbak
Cursus Letterbak borduren
door: Klaasje Mulder
Door te spelen met letters en patronen
en deze aan te passen naar je eigen
smaak wordt de letterbak gevuld.
Wanneer : 11 okt, 15 nov 2018
en 17 jan, 14 febr 2019
Tijd : donderdagmorgen 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 50,-
Opgave en betalen voor 1 augustus
cursussenhtwk@gmail.com

agrarisch
vooraankondiging
Agrarische excursiedagen
De agrarische excursiedagen worden dit
jaar gehouden in het veenkoloniale ge-
bied van Nieuw-Buinen en omstreken.
De dagen hebben als titel meegekregen:
‘Rondje rond de kerk; veen, zon en
wind zorgen voor werk’.
De excursiedagen zijn: di 2, wo 3, do 4,
di 9, wo 10 en do 11 oktober.
De werkgroep Nieuw-Buinen

steden
5-daagse stedentrip Rome
Wanneer : 31 oktober t/m 4 november
Kosten : € 785,- HP bij 25 pers. of meer,
prijswijzigingen voorbehouden,
excl. calamiteitenfonds (€ 2,50) 
Toeslag 1 pers. kamer € 79,-
Info: commissie  Reizen, Aly Krol,
0593-526722,  alykrol@hotmail.com
Opgave: z.s.m., nog enkele plaatsen vrij

Vierkant van Duijvesteijn - foto: KHTW

Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 75,-
Opgave en betalen voor 1 augustus
cursussenhtwk@gmail.com

bus-trein
10-daagse bus- en treinreis 
door Zwitserland
Wanneer : 9 t/m 18 oktober
Kosten : € 1.295,- HP
Nog enkele plaatsen beschikbaar

Info: commissie Reizen , Hillie
Westerhof, 06-29368007,
hilliewesterhof@hotmail.com

 vervolg activiteiten-agenda op 
pagina 4  van het Drents katern

gratis
busvervoer
naar de Vrouwenbeurs 2018
Het provinciaal bestuur van Drenthe stelt gratis busvervoer
beschikbaar naar de Vrouwenbeurs voor de leden. Deze beurs
wordt gehouden op donderdag 11 oktober 2018 in het
zuiden van Nederland. Meer informatie krijgt u via uw
afdeling en vindt u op de provinciale website. De aanmelding
voor de bus gaat centraal via de eigen afdeling.
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vacatures
Er is een luxeprobleem…..
Er zijn best veel vacatures bij Vrouwen van Nu Drenthe en
dus kunnen vrouwen kiezen uit een mooi en heel divers aan-
bod. Kijk maar eens op de provinciale website. Gewoon er
voor gaan en je zult merken dat je je ei er helemaal in kwijt
kunt. Laten we elkaar ontmoeten!!!

Het werd een unieke jaarvergadering voor afdeling Exloo, waarop maar liefst

elf leden gehuldigd werden. (foto: Marianne Fokkens)

kopij
Nieuws uit de provincie en informatie over provinciale
activiteiten graag per e-mail sturen naar redactie Drenthe:
vrouwenvannu.redactiedrenthe@gmail.com. Stuur kopij als
Word-bestand. Foto's apart als jpg-bestand, minimaal 750 kB.
Vermeld altijd je telefoonnummer, de auteur van de tekst en
de naam van de fotograaf. Het volgende magazine verschijnt
in week 39. De uiterste inleverdatum is 13 augustus 2018.

varia
uit de provincie
Hier is niet altijd ruimte voor de veelal leuke verslagen. Kijk ook op: 
www.vrouwenvannu.nl/drenthe - afdeling of commissie

Deelnemers aan de 120ste provinciale wandeling. (foto: Frieda Schrijver)

120ste provinciale wandeling
Een berichtje over de wandeling op 8 maart in Uffelte. Het
was een zeer geslaagde dag. Van een afdeling kregen we een
mooie lekkere taart met '10 jaar wandelen' erop. Ook kregen
we een paar leuke kaarten. De vrouwen waren heel tevreden
over de route en de organisatie. De 'ouderwetse' snert was
heerlijk. Aan het eind kreeg iedereen een zakje met bloem-
zaad, voorzien van het logo van Uffelte. En, van het provin-
ciaal bestuur ontvingen we een kookwekker. Er hebben 355
dames meegedaan. Annet Schrijver, afdeling Uffelte

Alleen al voor de tapas en sangria zou je naar de Vrouwendag gaan. Meer

dan 600 bezoekers kwamen er een kijkje nemen. (foto: Janny Roggen)

8 maart - Vrouwendag in Borger
Het was weer fantastisch: onze Vrouwendag in Borger. Er
was van alles te beleven en te zien. En, je kon genieten van
het heerlijke tapasbuffet, geheel verzorgt door de leden van
Vrouwen van Nu afdeling Borger. Met veel inzet en
enthousiasme van onze leden werd het een geslaagde dag
en zeker voor herhaling vatbaar.
Trijn Slomp, voorzitter afdeling Borger

vlieg-bus
Vlieg- busreis door Portugal               
Reis langs schitterende steden: Porto,
Lissabon, Fatima. Prachtige natuur
(Serra de Sao Mameda) en kustlijnen.
Wanneer : september 2019
Kosten : € 1.425,- bij 25 pers. o.v.
Info : cie. Reizen, Henny Mensink,
06-13372294, hennymensink@hetnet.nl

baltisch
Baltische Staten - commissie Reizen
Een reis door drie heel verschillende
landen met of Scandinavische, of

Russische of Duits/Pruisische invloeden.
Wanneer : april/mei 2019
Info : volgt z.s.m. en via
Hillie Westerhof, 06-29368007,
hilliewesterhof@hotmail.com
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