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10 jaar samen
wandelen

foto: Annet Schrijver

foto's: Johanna Steenge

de wandeling
gaat altijd door

10 jaar in het kort
De eerste provinciale wandeling werd gelopen op 14 februari
2008. Lieske Hartman van afdeling Uffelte startte het project
van 25 wandelingen in Drenthe en werd coördinator. Doel
was om iedere maand een andere afdeling een route te laten
uitzetten in de eigen omgeving. Zo kon je al wandelend
kennismaken met vrouwen die je anders niet zo gauw zou
ontmoeten. Het werd een geweldig succes.
Na de 25 wandelingen wilde echter niemand stoppen en
gingen de afdelingen door. Lammy Veldman nam in 2013 de
coördinatie over.
De te lopen afstanden zijn meestal 8 of 12 km, maar soms
wordt er een route van 5 km toegevoegd. Het wandelrooster
voor de komende maanden vindt u op pagina 4.
En nu, 10 jaar later, staat op 8 maart de 120e wandeling
gepland. Afdeling Uffelte organiseert deze tocht. De
uitnodiging vindt u op pagina 2.
Meer gegevens op: www.vrouwenvannu.nl/drenthe.
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activiteiten
agenda
Kijk voor meer informatie op:
www.vrouwenvannu.nl/drenthe
 

gezellig
Gezellige middag
De alleenstaande vrouwen van afde-
ling Westerbork nodigen je uit voor een
gezellige, geheel verzorgde middag.
Wanneer: zondag 8 april 
Tijd: 13.30 tot ± 18.00 uur
Waar: rest. Meursinge in 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

website
Workshop - beginnende webmasters
Alle beginnende webmasters zijn van
harte welkom om te leren werken op de
website van hun afdeling
Wanneer: maandag 19 maart
Tijd: 9.30-11.30 uur of 13.30-15.30 uur
Plaats: de Voorhof in Westerbork
Opgave: voor 10 maart bij webteam:
vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com

quilten
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: 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 15,- inclusief materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 maart,
cursussenHTWK@gmail.com

expositie
68e expositie - ‘vrijdag de 13e’
Handwerken en Textiele Werkvormen
Op de expositie zijn o.a. te zien:
- Oekraïens borduren
- Vierkant van Duijvesteijn
- Peruaanse handwerktechnieken

voorzitter
Training voor voorzitters
De TAG (Training Advies Groep) verzorgt
in 2 avonden een training voor
(aankomende) voorzitters.

wandelen
in Drenthe voor de 120ste keer
Organisator: afdeling Uffelte
Wanneer: donderdag 8 maart
Aantal kilometers: 8 km en 12 km
Ontvangst: 9.30-10.30 uur
Waar: wegrestaurant Frederikshaven,
Rijksweg 41, 7975 RV Uffelte
Kosten: € 7,- (koffie/thee met iets
lekkers erbij en na afloop een
kop erwtensoep)
Opgave: voor 1 maart bij
Annet Schrijver, 06-27197310,
annetschrijver@outlook.com

8 maart   =   vrouwendag

deelnemers aan de workshop tekstbord maken in 2017

foto: Harmke de Jong

Wegens groot succes in 2017 met 700 bezoekers organiseert
afdeling Borger opnieuw een Vrouwendag voor alle
vrouwen in Borger en omstreken. Met o.a. proeverijen,
workshops, modeshow en presentaties.
Tijd: 12.00-22.00 uur
Waar: in Het Anker, Hoofdstraat 13 te Borger
Entree: € 2,- (incl. drankje met wat lekkers, verrassing en een
lootje voor de verloting)
Voor meer info betreffende de workshops zie
www.vrouwenvannu.nl/Borger of bel met Wilma Hoedeman,
06-22406911 of Trijn Slomp, 0599-235476

Quiltmorgen met een workshop - foto: KHTW

Aandacht wordt besteed aan bestuurs-
vergaderingen, afdelingsavonden en
'anders besturen'.
Wanneer: woensdag 21 maart en 4 april
Tijd: 19.30-22.00 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: geen kosten
Opgave: voor 10 maart, liefst per e-mail
bij Hilde de Boer, 0592-541532,
hmadeboer@gmail.com
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nieuws van het
provinciaal bestuur
Kijk voor nieuws ook op: www.vrouwenvannu.nl/drenthe

poster expositie KHTW

buiten
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

schilderen
De commissie Vrouwenstreken orga-
niseert een workshop bij Marion Mencke
met als thema ‘Hundertwasser’.
Wanneer: woensdag 18 april

vrouwen van nu kiezen
19 april in het Provinciehuis te Assen van 13.30 tot 18.00 uur
Samen met het project 'Vrouwen Kiezen' van de provincie Drenthe wordt een bijzondere middag georganiseerd in het
provinciehuis onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Het wordt een middag met een zeer
gevarieerd programma met oa. diverse workshops. Ook komt een aantal onderdelen van onze provinciale vergadering aan de
orde. Zoals de uitreiking van de Daisy Storkprijs door haar zoon Ronald Stork. Tot 1 maart kunnen hiervoor nog projecten
worden ingediend. Zie de website voor de criteria. De middag eindigt gezellig met een hapje en drankje.
Uitnodiging en programma volgen. Mis het niet!

- werk van de diverse workshops zoals:
            Kerstversiering van stro
            Zentangle tekenen en borduren
            Overlay crochet
- de werkstukken van onze oproep om
werkdoekjes te versieren
- de quilts gemaakt door de leden van
de verschillende quiltgroepen
Tijdens de expositiedagen worden
verschillende presentaties gegeven,
waaronder het aanbod voor het
komende seizoen.
Wanneer: 12 april en 13 april
Tijd: donderdag van 10.30 tot 17.00 uur
en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Waar: centrum Meursinge, Westerbork
Entree: € 4,- voor leden en € 5,- voor
niet-leden

fietsweek
Fietsweek omgeving Nunspeet
Wanneer: 11 t/m 15 juni
Info: commissie Reizen, Aly Krol,
0593-526722, alykrol@hotmail.com
Meer informatie op onze website

regio-
coördinatoren
Vanwege een vacature voor de regio Noord-Oost Drenthe
zijn Jessica Wassenaar en Janny Roggen aanspreekpunt voor:
- afdelingen in gemeente Borger-Odoorn: Jessica Wassenaar
- afdelingen in gemeente Aa en Hunze: Janny Roggen

Verdeling van regio-coördinatoren over de afdelingen:
 - Noord Drenthe - afdelingen in gemeenten Assen,
Noordenveld en Tynaarlo: Janny Roggen, 06-20307033,
jannyroggen@xs4all.nl
- Zuid-Oost Drenthe - afdelingen in gemeenten Emmen en
Coevorden: Jessica Wassenaar, 0599-769072
jessica_bouman@hotmail.com
- Zuid-West Drenthe - afdelingen in gemeenten Hoogeveen,
De Wolden en Meppel: Ina Zwart, 06-25475419
zwart-68@hotmail.com
- Midden Drenthe - afdelingen in gemeenten Westerveld en
Midden Drenthe: Janny van Goor, 0522-481852
janny@vangoor.eu  

Tijd: 9.30-12.00 uur
Waar: Kampakkers 12, Noord-Sleen
Kosten: € 25,-
Info en opgave: Joke Veltman,
pjveltman@ziggo.nl vervolg activiteiten-agenda op

pagina 4 van het Drents katern
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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

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 19. De uiterste inleverdatum is 12 maart 2018.

100 jarige
bij Vrouwen van Nu Diever
Jantje Krol–Boverhof is 6 december jl.
100 jaar geworden. Ze is lid sinds 1939.
Na de huishoudschool in Steenwijk
begon ze bij de Bond van oud-leerlingen
waarna ze in 1939 overstapte naar de
Boerinnebond in Wapserveen. Na haar
huwelijk liet ze zich overschrijven naar
Diever. Jantje woont tegenwoordig in de
Weyert in Dwingeloo maar blijft
geïnteresseerd in het reilen en zeilen van
de vereniging in Diever.

Het 40-jarig jubileum van afdeling Noord-Sleen is

20 oktober 2017 feestelijk gevierd bij café-rest.

Wielens met een etentje en een optreden van het

charmante duo Djoeke en Wietske. De dame op de

foto verwelkomde de leden. (foto: Leo Kuilder)

 

maart
Uffelte

 augustus
 Vledder

april
Gieterveen

 september
 Roden

mei
Vries

 oktober
 Ruinen

juni
Drouwen/Bronne-
ger/Bronnegerveen
juli
Zuidlaren

 november
 Pesse
 december
 ... ... ...
 

wandelen
wandelrooster voor de komende maanden
kijk altijd voor de juiste datum op de website

10.000 euro
In 2017 werd ruim 80.000 kg plastic dopjes opgehaald. En
op 16 december jl. werd aan KNGF Geleidehonden een
cheque van 10.000 euro overhandigd. Noord Nederland
heeft met de plastic doppen de basisopleiding voor
twee honden bij elkaar gebracht!
De St. Vrienden van de Doppen Actie Noord Nederland
bedankt iedereen die mee heeft gespaard.

bus-boot
6-daagse bus-bootreis door het
Duitse Eiffellandschap
Wanneer: 4 t/m 9 september
Kosten: € 649,- HP bij 25 personen,

bus-trein
10-daagse bus- en treinenreis
Zwitserland       (deze reis gaat door)
Wanneer: 9 t/m 18 oktober
Kosten: € 1.295,- HP bij 25 personen,
prijswijzigingen voorbehouden,
excl. calamiteitenfonds (€ 2,50)
Toeslag 1 pers. kamer € 129,-
Info: cie. Reizen, Hillie Westerhof,
0593-540601/06-29368007,
hilliewesterhof@hotmail.com

fietsen
Fietsvakantie - Alleenstaanden
Wanneer: ma. 10 t/m vr. 14 september
Voorbespreking op wo. 15 augustus om
14.00 uur in rest. Hofsteenge in Grolloo.
Waar: Marinushoeve te Havelte
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

steden
5-daagse stedentrip Rome
 (deze reis gaat door)
Wanneer: 31 oktober t/m 4 november
Kosten: € 785,- HP bij 25 personen,
prijswijzigingen voorbehouden,
excl. calamiteitenfonds (€ 2,50)
Toeslag 1 pers. kamer € 79,-
Info: commissie Reizen, Aly Krol,
0593-526722, alykrol@hotmail.com
Opgave: voor 20 maart

dagtocht
Verrassingsdag - Alleenstaanden
Dagtocht inclusief vervoer per touring-
car, entree, koffie met gebak en diner.
Wanneer:  zaterdag 14 juli
Tijd: vertrek om 10.00 uur
Waar: Staatsbosbeheer in Spier
Kosten: € 55,-
Opgave en betaling: voor 30 juni
Trijn Slomp, 0599-235476,
trijnslomp@hetnet.nl of Sita Keen
0592-355524, s.keen@ziggo.nl

prijswijzigingen voorbehouden,
excl. calamiteitenfonds (€ 2,50)
Toeslag 1 pers. kamer € 60,-
Info: cie. Reizen, Henny Mensink,
0591-512827/06-11372294,
hennymensink@hetnet.nl
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