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Een sieraad maken is leuk om in het
najaar te doen. Dan kun je hem met
Kerst omdoen of met Sinterklaas 
cadeau geven.  (foto: Mathilde Jongbloed)

Workshop ketting van viltballetjes
kijk op pagina 2 

De afdelingen Diever en Dwingeloo ontvangen hun prijs uit handen van voorzitter Janny Roggen (foto: Imke Brugge)

1.500 euro
 
Uitreiking Daisy Storkprijs  op 19 april
 
De samenwerkende afdelingen Diever
en Dwingeloo ontvingen de prijs in
aanwezigheid van zoon Ronald Stork en
200 vrouwen in de Statenzaal van het
provinciehuis in Assen tijdens de bijeen-
komst 'Zichtbaarheid in de Politiek'. 
De leden van deze afdelingen onder-
namen actie tegen het afvalbeleid om de
'grijze container' te laten verdwijnen en
ondergrondse containers te plaatsen. 
Sinds 2003 wordt de prijs iedere 5 jaar
uitgereikt aan een afdeling die zich op-
merkelijk inzet voor de samenleving.

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

ontmoeten
Ontmoetingsdag Alleenstaanden
Alle alleenstaande vrouwen zijn van
harte welkom op deze gezellige dag.
Het ochtendprogramma wordt door
onszelf ingevuld.
Na de lunch is er tijd voor ontspanning
met muziek en entertainment.
Wanneer: zaterdag 20 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Waar: Wilhelmina zalencentrum, Beilen
Kosten: € 30,- incl. koffie, thee en lunch
Opgave: voor 16 oktober bij Trijn Slomp,
0599-235476/ trijnslomp@hetnet.nl of bij
Emmy Slagter, 0592-409979/
emmyslagter@hotmail.com

viltballetjes
Workshop ketting van viltballetjes
door: Mathilde Jongbloed - KHTW
In les één gaat het om het versieren van
de kralen. Daarna kan iedereen thuis de
kralen verder afmaken. In les twee gaan
we de kralen verwerken tot een ketting.
(zie foto op pagina 1)
Wanneer: 18 oktober en 1 november
Tijd: donderdag van 9.30-11.30 uur

workshop
Winterworkshop - KHTW
door: Gea Turksema
Wat voor handwerktechniek gaan we
dit jaar doen? Gea heeft altijd heel veel
ideeën en inspiratie.
Het volgende berichtje kwam binnen
van Gea: "Ik maak een vogelhuisje op een
stokje en in de witwerk techniek. Maar ik
ben een beetje verknipt dus maak ik het even
anders dan zoals het hoort."
Ook nieuwsgierig? Meld je dan snel aan.
Wanneer: donderdag 22 november
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 15.- incl. materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 november
cursussenhtwk@gmail.com

Winterworkshop (foto: Gea Turksema)

wandelen
Provinciale wandelingen
11 oktober - afd. Ruinen 
8 november - afd. Pesse
13 december - afd. Holthe

schilderen
Met acryl schilderen in zwart-wit
(cie. Vrouwenstreken)
Wanneer: dinsdag 2 oktober
Tijd:  aanvang 9.30 uur
Waar: in de Voorhof te Westerbork

excursie
Agrarische excursiedagen 2018
door de Werkgroep Agrarische
Excursiedagen 2018, afd. Nieuw-Buinen
Wanneer: 2, 3, 4, 9, 10 en 11 oktober 
Waar: Nieuw-Buinen

reünie
en presentatie reizen 2019
door de commissie Reizen
Wanneer: vrijdag 16 november
Tijd: reünie vanaf 10.00 uur
presentatie reizen 2019 om 13.30 uur
Waar: Wilhelmina zalencentrum, Beilen
Opgave: voor de reünie graag vooraf
opgave bij secretariaatcrd@gmail.com

pointillisme
door Geertje Schonewille
(cie. Vrouwenstreken)
Wanneer: woensdag 28 november 
Tijd: aanvang 9.30 uur
Waar: de Voorhof te Westerbork

website
Webcursus - gevorderde webmasters
door de provinciale webmasters
Wanneer: maandag 1 oktober
Waar: de Voorhof in Westerbork
Tijd: van 9.30 tot 11.30 uur of
van 13.30 tot 15.30 uur
Opgave voor 24 september bij:
vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com

Waar: de Voorhof in Westerbork,
Kosten: € 25,- excl. materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 oktober
cursussenhtwk@gmail.com
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NIEUWS VAN HET
PROVINCIAAL BESTUUR 
Kijk voor nieuws ook op: www.vrouwenvannu.nl/drenthe

welkom
Open Dag commissie Alleenstaanden
Benieuwd wat wij te bieden hebben?
Kom dan eens kennismaken.
Alle alleenstaande vrouwen zijn van
harte welkom op onze Open Dag.
De ochtend wordt ingevuld met voor-
drachten van eigen leden en we houden
een verloting ten bate van onze kas.
Na een uitgebreide lunch is er een
gezellig muzikaal middagprogramma.
Wanneer: zaterdag 15 december
Tijd: aanvang 10.00 uur
Waar: Wilhelmina zalencentrum, Beilen

rondreis
Baltische Staten, Estland,
Letland en Litouwen 
Een mooie reis door landen die door de
geschiedenis lange tijd met elkaar ver-
bonden waren. Waar nog Pruisische en
Russische invloeden te bespeuren vallen
en tradities gewoon zijn. We beginnen in
Litouwen, Vilnius, via prachtige natuur-
tochten door naar Letland met o.a. Riga
en daarna door naar Estland.
Wanneer: van 11 t/m 21 mei 2019
Kosten: € 1.450,- HP (prijswijzigingen
voorbehouden) incl. 4x lunches. Toeslag
1 pers. kamer is € 200,-. Prijzen zijn incl.
entrees en workshops zoals u bij ons
gewend bent.
Info: commissie Reizen - zie de website
of via Hillie Westerhof, 0593-540601,
hilliewesterhof@hotmail.com

portugal
rondreis door het mooie Portugal
We vliegen naar Porto en gaan daarna
verder per bus. We bezoeken prachtige
steden, de mooie kustlijn en natuurlijk
het schitterende binnenland. 
Vanuit Lissabon vertrekken we weer
naar Nederland.
Wanneer: van 8 t/m 18 september 2019 
Kosten: € 1.425,- HP (bij 25 deelnemers)
(prijswijziging voorbehouden).
Toeslag 1 pers.kamer is € 220,-. 
Info: commissie Reizen - zie de website
of via Henny Mensink, 06 11372294,
hennymensink@hetnet.nl 

rij je mee?
naar de Vrouwenbeurs in Etten-Leur
Ook dit jaar stelt het provinciaal bestuur weer gratis vervoer 
beschikbaar naar de Vrouwenbeurs. Die is op 11 oktober a.s. in
Etten-Leur. Voorwaarde is wel, dat je beschikt over een toe-
gangskaart voor de Vrouwenbeurs. Die kun je kopen via de
landelijke website van Vrouwen van Nu. Daar kun je ook het
programma voor de Vrouwenbeurs vinden. Opstapplaatsen
zijn aan de A28. Aanmelden voor dit vervoer via de eigen
afdeling vóór 1 oktober bij de provinciaal secretaris:
vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com

wie oh wie?
Wie heeft er lol en aardigheid aan en tijd om deel te gaan
uitmaken van het Drents provinciaal bestuur. We zoeken
'duizendpoot-vrouwen' die lid zijn van Vrouwen van Nu en
als het even kan met bestuurlijke ervaring en kennis van de
ontwikkelingen die er gaande zijn. We hebben in april 2019
drie lege stoelen te vullen. Het provinciaal bestuur wordt
momenteel ondersteund door een financieel en een
secretarieel medewerkster.
Dan zoeken we nog een regio-coördinator Noord-Oost
Drenthe voor de afdelingen in de gemeenten Aa en Hunze en
Borger-Odoorn.  
Bel of mail gerust met voorzitter Janny Roggen als je nog iets
wilt weten of tijdje mee wilt lopen om te kijken of het jouw
ding is. jannyroggen@xs4all.nl, 0592-559323 of 06-20307033.  

glinsteren
Kerstworkshop - KHTW
door: Tonny de Leur
Voor de Kerst gaan we iets maken wat
zeker zal glinsteren. In de Handwerkflits 
lees je er meer over.
Wanneer: dinsdag 11 december
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 12,50 excl. materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 december
cursussenhtwk@gmail.com

Kosten: € 35,- incl. koffie, thee,
consumptie en lunch
Opgave: voor 8 december bij
Trijn Slomp, 0599-235476/
trijnslomp@hetnet.nl of bij
Emmy Slagter, 0592-409979/
emmyslagter@hotmail.com
Als u wilt neem dan een prijsje mee voor
de verloting.

Fietsvakantie in de omgeving van Nunspeet,

georganiseerd door cie. Reizen. (foto Aly Krol)
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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 50. De uiterste inleverdatum is 5 november 2018.

workshop op
locatie
Het kenniscentrum komt naar je toe. Voor minimaal acht
personen organiseert het KenniscentrumHandwerken en
Textiele Werkvormen graag een workshop op locatie.
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te
bespreken. HTWKdrenthe@gmail.com

vacature
Commissie Reizen Drenthe, iets voor u?
De commissie is op zoek naar een enthousiaste, reislustige
vrouw die met ons, in teamverband, reizen wil organiseren en
begeleiden. U kunt goed omgaan met de computer, kunt zich
redelijk goed uitdrukken in Duits en Engels, houdt van rege-
len, kunt goed omgaan met mensen en bent stressbestendig.
Lijkt het u ook leuk een groep te begeleiden en het de deelne-
mers naar de zin te maken op onze reizen naar binnen- en
buitenland? Dan kan dit voor u een leuke uitdaging zijn! Voor
nadere infomatie kunt u contact opnemen met:
Henny Mensink, hennymensink@hetnet.nl, 0591 512827/
06 11372294 of Aly Krol secretariaatcrd@gmail.com,
0593 526722/06 48502739

Het is gelukt!
Het wereldrecord 'de grootste gehaakte deken' staat in de
boeken. Ook veel Drentse leden hebben hun bijdrage hieraan
geleverd. In het weekend van 14 en 15 juli jl. was in Tietjerk het
resultaat van de 12.000 dekens, die met satéstokjes aan
elkaar waren verbonden, te bewonderen. Vrouwen van Nu
Drenthe heeft aan deze presentatie financieel bijgedragen.
(foto: Janny Roggen)

'Vrouw op Mars'
Dit is de titel van een zesdelige serie over 100 jaar
vrouwenemancipatie in Nederland van BNNVARA en ge-
presenteerd door Fidan Ekiz. De serie begint op 11 oktober a.s.
om 20.25 uur op NPO2 en de laatste aflevering is op donder-
dag 15 november. In juni jl. zijn er in Drenthe opnames
gemaakt voor de laatste uitzending die gaat het over het
verleden en heden van Vrouwen van Nu. (foto Janny Roggen)

Markt van Melk en Honing
Op de gezellige markt in Zuidlaren op 4 augustus hebben wij
onze afdeling gepromoot. Een kraam met uitstalling van de
activiteiten die door ons worden georganiseerd. Een boeken-
legger, gemaakt door onze voorzitter, werd aan belangstel-
lenden meegegeven. Een geslaagde dag. (foto: Andrea Fluks)
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