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daisy stork-
prijs 2018
 
Deze prijs wordt op 19 april in het provinciehuis uitgereikt
aan een Drentse afdeling. Aan de prijs is een geldbedrag van

€ 1.500,-
verbonden. Het provinciaal bestuur roept afdelingen op om
projecten in te dienen die voldoen aan de criteria die aan de
prijs verbonden zijn. Deze criteria zijn te vinden in het
reglement van de Daisy Storkprijs. Meer informatie vindt u op
de provinciale website. Projecten kunnen per mail worden
aangemeld tot 1 maart 2018 bij het provinciaal secretariaat
vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com

1001 vrouwen in
de 20ste eeuw
 
Dit vrouwenlexicon wordt de opvolger van de '1001 vrouwen
uit de Nederlandse geschiedenis' van Els Kloek, uitgeroepen
tot het beste geschiedenisboek aller tijden. Het provinciaal
bestuur heeft besloten dat geprobeerd moet worden om
Daisy Stork opgenomen te krijgen in '1001 vrouwen in de
20ste eeuw'. Het ziet er naar uit dat dit gaat lukken. Tijdens
de fundraising bijeenkomst op 19 september jl. in de Rode
Hoed in Amsterdam heeft het provinciaal bestuur Daisy Stork
geadopteerd. Het nieuwe boek zal oktober 2018 uitkomen. Els
Kloek geeft op 19 april 2018 ’s middags een lezing over haar
werk voorafgaande aan de uitreiking van de Daisy Storkprijs. 
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Gezellige middag
De alleenstaande vrouwen van afdeling
Westerbork nodigen je uit voor een
gezellige, geheel verzorgde middag.
Wanneer: zondag 8 april
Tijd: 13.30 tot ± 18.00 uur
Waar: rest. Meursinge, Westerbork
Kosten: € 25,- incl. 2x koffie/thee met
cake, consumptie en een broodmaaltijd
Opgave: graag voor 30 maart bij: Cok
Talma, 0593-333592/ctalma@home.nl of
Alie Scholten, 0593-333265

Zomerreis naar Beieren
De commissie alleenstaanden organi-
seert een achtdaagse zomerreis naar
Beieren (D). We logeren in Gasthof
Rangau te Dechsendorf-Erlangen in de
regio Franken. Hier wordt de natuur
gecombineerd met historische steden en
romantische burchten. Het is een geheel
verzorgde busreis door Blok Tours en we
maken elke dag excursies.
Wanneer: 9 t/m 16 juni 2018
Kosten: € 650 p.p. (onder voorbehoud) 
Toeslag eenpers.kamer € 12,50 p.p.p.n.
Inbegrepen: halfpension, verblijf in het
hotel, 2x lunch en excursies. Exclusief
reis- en annuleringsverzekering. 
Info en opgave: voor 22 januari bij
Trijn Slomp, trijnslomp@hetnet.nl/
0599-235476 of Emmy Slagter,
emmyslagter@hotmail.com/
0592-409979

activiteiten
agenda
 
Kijk voor uitgebreide en actuele informatie over
activiteiten op: www.vrouwenvannu.nl/drenthe
 

Overlay crochet

foto: KHTW

Zentangle tekenen en borduren
door Ineke Russchen en Annelies Tuttel.
Op de eerste les wordt er onder leiding
van Ineke een tekening gemaakt. Tijdens
de tweede les leert Annelies ons hoe je
deze tekening kunt omzetten in een
borduurwerk. Zentangle tekenen en borduren

foto: KHTW

Overlay crochet
door Mathilde Jongbloed. Met verschil-
lende kleuren haken we een mooi
patroon in reliëf op een geheel vernieu-
wende manier. Deze haakmethode is
voor veel doeleinden geschikt.
Wanneer: donderdag 15 febr. en 1 mrt.
Tijd: van 13.30-15.30 uur
Waar: Mathilde Jongbloed, Kleefegge 4,
Zuidwolde, tel: 0528-391319
Kosten: € 25,- voor 2 dagdelen
excl. materiaal en consumpties
Opgave en betalen voor 1 februari

Quiltmorgen met een workshop
Het is leuk om te laten zien waar je mee
bezig bent en wat ieder het afgelopen
seizoen heeft gemaakt. Zo kunnen we
veel van elkaar leren. Vanzelfsprekend is
er ook een workshop.
Wanneer: dinsdag 13 maart
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 15,- incl. materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 maart

Wanneer: donderdag 18 jan. en 1 febr.
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Plaats: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 25,- voor 2 dagdelen, excl.
materiaal en consumpties 
Opgave en betalen voor 1 januari

9-daagse reis naar Andalusië
Deze reis is vol! Er is een wachtlijst voor
een eventuele 2e reis waarvoor u zich
nog kunt aanmelden.
Wanneer: 9 t/m 17 april
Kosten: € 1.425,- bij 25 pers. of meer,
prijswijzigingen voorbehouden,
excl. calamiteitenfonds (€ 2,50)
Info en opgave: Johanna Wessels,
0593-331285/06-41102375,
johannawessels@kpnmail.nl
Opgave: voor een eventuele 2e reis
voor 1 januari 2018

Fietsweek omgeving Nunspeet
We gaan deze week al fietsend de
Veluwe ontdekken. Stuifzand, prachtige
bossen, uitgestrekte heidevelden,
gezellige dorpjes en een bezoek aan het
Nationale Park de Hoge Veluwe met het
Kröller Müller museum zal zeker niet
ontbreken.
Wanneer: 11 t/m 15 juni
Info: Aly Krol tel: 0593-526722 
alykrol@hotmail.com
Houd onze website in de gaten voor
meer informatie

6-daagse bus-/bootreis door het
Duitse Eiffellandschap
Vanuit Kamp Bornhofen maken we de
mooiste bus- en bootreizen. We
brengen o.a. een bezoek aan Boppard
één van de bekendste wijnstadjes aan de
Rijn, Cochem en Rüdesheim met zijn
eeuwenoude vakwerkhuizen. We varen
langs de Lorely en we maken een
sluizentocht. Ook gaan we aan boord
van een nostalgisch rivierschip. De
laatste avond gaan we genieten van het
spectaculaire ‘Rhein im Flammen’.
Wanneer: 4 t/m 9 september
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nieuws van het
provinciaal bestuur
 
Kijk voor nieuws ook op: www.vrouwenvannu.nl/drenthe

Voor meer informatie van alle reizen zie:

www.vrouwenvannu.nl/drenthe/commissie-reizen 

foto: Johanna Wessels

5-daagse stedentrip Rome
Onder leiding van een gids naar de
hoogtepunten van Rome. Van het Vati-
caan naar de St. Pieterskerk, via de
Spaanse trappen naar de Trevifontein.
Het Colosseum wordt natuurlijk ook niet
vergeten. Het van dag tot dag program-
ma, is te vinden op onze website.
Wanneer: 31 oktober t/m 4 november
Kosten: € 785,- halfpension bij 25 pers.
of meer, prijswijzigingen voorbehouden,
excl. calamiteitenfonds (€ 2,50)
Toeslag 1-pers.kamer € 79,-
Info: Aly Krol: 0593-526722,
alykrol@hotmail.com
Opgave: voor 1 januari 2018

fotowedstrijd
Ook dit jaar weer een fotowedstrijd. De mooiste foto komt
op het voorblad van het provinciale jaarverslag 2017.
Het moet een foto zijn van een Vrouwen van Nu activiteit in
Drenthe. De foto moet van goede kwaliteit zijn en minimaal
1 MB. Als er mensen herkenbaar in beeld staan moet je
toestemming hebben om de foto te gebruiken. In de e-mail
vermelden waar, wanneer en door wie de foto is gemaakt.
Je kunt je foto inleveren voor 15 januari 2018 bij:
Albertje Ridderman,  drenthevrouwenvannu@gmail.com
En natuurlijk is naast de eer dat je foto op het jaarverslag
komt, ook nog een leuk prijsje te verdienen.

het winkeltje
Klaasje Kanon, beheerder van ons winkeltje, is als gevolg van
ziekte tijdelijk niet in staat om het winkeltje te runnen.
Ondertussen zijn de spullen uit het winkeltje overgebracht
naar ons kantoortje Kamplaan 4 in Wijster en op de foto

10-daagse bus- en treinenreis
Zwitserland
We beginnen in Bern en vandaaruit naar
het Rhônedal, Martigny. Behalve de ber-
gen bezoeken we het meer van Genève
met o.a. de stad Montreux. Dan de trei-
nen, de Golden Pass Express, vanaf
Gstaad naar het meer van Genève. Een
rit met Glacier Express vanaf Brig naar
Chur door de Swiss Grand Canyon; een
treinreis met de mooiste Alpenspoorlijn
de Bernina Express. Davos, Liechtenstein
en de watervallen van Schaffhausen
staan ook op het programma.
Wanneer: 30 september t/m 9 oktober

Kosten: € 649,- halfpension bij 25 pers.
of meer, prijswijzigingen voorbehouden,
excl. calamiteitenfonds (€ 2,50)
Toeslag 1-pers.kamer € 60,-
Info: Henny Mensink, 0591-512827/
06-11372294, hennymensink@hetnet.nl

Kosten: € 1.295,- halfpension bij 25 pers.
of meer, prijs- en programmawijzigin-
gen voorbehouden,
excl. calamiteitenfonds (€ 2,50)
Toeslag 1-pers.kamer € 129,-
Info: Hillie Westerhof,
0593-540601/06-29368007,
hilliewesterhof@hotmail.com

herstel
In het septembernummer werd bij
‘6-daagse bus/bootreis naar Rijn en
Moezel’ ten onrechte een prijs vermeld.

De winnende foto van 2016 genomen door Taetske Dekker.

gezet. Op onze website zijn de verschillende artikelen te
vinden. Bestellen en ophalen van spullen gaat voorlopig in
overleg met provinciaal bestuurder Janny van Goor,
janny@vangoor.eu
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januari  juni 

Coevorden (65) Tynaarlo (70)

maart oktober 

Eelde (85) Bloemberg (80)

Kloosterveen (85) De Stapel (70)

Norg (85) november 

Wapserveen (85) Annen (85)

Yde/De Punt (45) Echten (70)

april Peize (85)

Zweeloo (85) Rolde (85)

mei  

Pesse (80)  

van harte!
           jubilerende afdelingen in 2018

kopij
aanleveren 
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 7. De uiterste inleverdatum is 3 januari 2018.

Het bestuur van afd. Hooghalen zorgde voor een

feestelijk programma t.g.v. hun 85-jarig jubileum. 

foto: Janny Buiter

Afdeling Zuidwolde organiseerde voor hun

80-jarigen een middag met o.a. een rit in oldtimers.

foto: Willy Mulder

 

agrarische
dagen 2017
Onder het motto: ‘samen staan we sterk’ heeft het bestuur
van de provinciale agrarische commissie  samen  met de
Noordoostpolder de dagen georganiseerd. Gedurende de zes
dagen in oktober namen er 1.200 Drentse vrouwen  aan deel.

weerzien
Een dertigtal oud-PB-leden zag elkaar
weer tijdens een reünie in oktober.
Er werd genoten van elkaars verhalen en
aandachtig geluisterd naar toekomstige
ontwikkelingen. De volgende reünie is
op vrijdagmiddag 25 oktober 2019.

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

De wagen van afdeling Sleen die meereed in de op-

tocht van het Zuidenveldfestival in Sleen.

Het onderwerp was: Groeiend, Bloeiend, Kleurrijk.

foto: Dina Nieborg-Venema

expositie
De expositie Handwerken en Textiele
Werkvormen 2018, wordt gehouden op
12 en 13 april bij Meursinge, Westerbork .
Het thema is 'Vrijdag de 13e'.

80 jaar lid
Aaltje Timens, erelid van afdeling
Uffelte, werd op 16 november jl.
gehuldigd voor haar 80-jarig lidmaat-
schap. De feestelijkheid vond plaatst in
aanwezigheid van het provinciaal
bestuur. Aaltje werd als 19-jarige lid en
hoopt komende zomer 100 jaar te
mogen worden.
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