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Nieuwe provinciale commissieleden
cie. Cultuur – Marlène ten Feld
cie. KHTW - Annette Jousma
cie. Vrouwenstreken - Beatrix Copier
cie. Vrouwenstreken - Mary Noordman
cie. Reizen - Johanna Hulsebos

Ik ben Gea Luurs, woon in Ter Apel en
ben lid van Vrouwen van Nu Roswinkel.
Sinds de provinciale vergadering in april
ben ik lid van het provinciaal bestuur in
Drenthe en volg ik Anita Meijer op als
secretaris. Het is voor mij een uitdaging
de huidige provinciale bestuursleden bij
te staan en contacten te onderhouden
met leden en landelijk bestuur.
Voorheen was ik acht jaar bestuurslid
van Vrouwen van Nu Ter Apel en drie
jaar lid van het PB Groningen.
Als thuiszorgverpleegkundige heb ik
bestuursfuncties verricht en ik ben vier
jaar raadslid geweest in Aalsmeer, waar
ik 37 jaar heb gewoond.

nieuwe bestuursleden

(foto: redactie)

even voorstellen
Ik ben getrouwd, heb twee dochters,
twee schoonzoons en vier kleinzoons.
Als lid van een leesgroep lees ik graag.
Ook kijk ik met plezier naar documen-
taires en series op TV. En, ik houd veel
van reizen. 
Samen met u hoop ik iets te betekenen
voor Vrouwen van Nu Drenthe.
Gea Luurs-de Beer

Een tiental enthousiaste nieuwe afdelingsbestuursleden
was op uitnodiging van het provinciaal bestuur op 24 mei
naar zalencentrum Meursinge in Westerbork gekomen voor
een kennismakingsbijeenkomst. Een ontmoeting met elkaar,
de PB-leden Janny Roggen (voorzitter), Janny van Goor
(vice-voorzitter en beheerder PR-winkel) en Gea Luurs

(secretaris) en drie ondersteunende leden Gea Hazenberg
(penningmeester buiten bestuur), Jessica Wassenaar (regio
coördinator) en Marga Hiddingh (redactielid). Doel van deze
middag: 'een beetje... WEGWIJS in Vrouwen van Nu'. Dat is
ook de titel van de presentatie die Jessica gaf. Een gezellige,
goed bestede, informatieve middag.        (tekst en foto: redactie)
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ACTIVITEITEN
AGENDA 
Kijk voor meer informatie op:
www.vrouwenvannu.nl/drenthe

17 oktober -   afd. Borger

14 november -   afd. Havelte

12 december -   afd. ...

wandelen
Provinciale wandelingen 

ontmoeten
Ontmoetingsdag Alleenstaanden
Alle alleenstaande vrouwen zijn van
harte welkom op deze gezellige dag. Het
ochtendprogramma is van alles wat, o.a.
de plannen voor 2020. Na de lunch is er
tijd voor ontspanning met een onder-
houdend middagprogramma.
Wanneer: zaterdag 19 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Waar: Wilhelmina zalencentrum, Beilen
Kosten: € 30,- incl. koffie, thee, drankje
en een goed verzorgde lunch
Opgave: voor 16 oktober bij Trijn Slomp,
0599-235476, trijnslomp@hetnet.nl of bij
Emmy Slagter, 0592-409979,
emmyslagter@gmail.com

Workshop 'sashiko' (foto: KHTW)

sashiko
Vervolg sashiko door Mary Fennema -
KHTW. Vorig seizoen hebben jullie kun-
nen proeven aan de Japanse techniek
Sashiko. Dit seizoen gaan we een stapje
verder. We leren om de patronen toe te
passen aan onze eigen wensen.

painting
Cie. Vrouwenstreken organiseert een
workshop 'Circle Painting'
Wanneer: woensdag 9 oktober
Tijd: 9.30 uur - 12.00 uur
Waar: Marion Mencke, Noord Sleen
Kosten: € 25,- incl. materiaal
Opgave: voor 1 oktober bij 
vrouwenstrekendrenthe@gmail.com

reünie
oud provinciale bestuurders
Gezellig weer even bijpraten, maar ook
om te horen wat er vandaag de dag
speelt in onze vereniging.
Wanneer: vrijdag 25 oktober
Tijd: 14.00 uur
Waar: Meursinge in Westerbork
Kosten: € 5,- p.p.
Opgave:
drenthevrouwenvannu@gmail.com

presentatie
Reünie en presentatie reizen 2020 
door de commissie Reizen
Wanneer: vrijdag 15 november
Tijd: vanaf 13.30 uur
Waar: Wilhelmina zalencentrum, Beilen
Opgave: secretariaatcrd@gmail.com

gratis bus
Rij ook mee met de bus
naar de Vrouwenbeurs
Wanneer: woensdag 10 oktober
rijdt er weer een bus vanuit Drenthe
naar de Vrouwenbeurs in Avifauna in
Alphen a/d Rijn. Leden van een Drentse
afdeling kunnen gratis mee als zij een
entreeticket voor de beurs hebben. 
Heb je een ticket en je wilt nog met de
bus mee, informeer dan of er nog plaats
is bij Janny Roggen, tel. 06-20307033.

Vervolgens passen we de resultaten
daarvan toe aan het opzetten van een
eigen, uniek werkstuk.
Wanneer: donderdag 10 en 31 oktober 
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: De Voorhof, Westerbork
Kosten: € 25,- excl. materiaal en 
consumpties
Opgave: cursussenkhtw@gmail.com

'zij/hij'
Lezing op Locatie. Kom je ook? 
Programma:  inloop + koffie, lezing +
film geschiedenis Vrouwen van Nu,
Drentse koffietafel, op pad met de
scheper, afsluitend koffie/thee en hapjes
uit de weck.
Organisatie: Drentse Historische
Vereniging en Vrouwen van Nu Drenthe
Wanneer: zaterdag 12 oktober
Tijd: van 10.00 tot 15.00 uur
Waar: de Schenkerij in Orvelte 
Kosten: € 19,50; niet-leden € 24,50
Opgave: activiteiten.dhv@gmail.com
o.v.v.: lid Vrouwen van Nu

Workshop 'Circle Painting' (foto: Beatrix Copier)
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kerst-inn
voor alle leden
De commissie Cultuur organiseert om
het jaar een Kerst-Inn. Zo ook weer in
2019. Wij nodigen daarvoor alle koren en
gelegenheidskoren uit. Niet alleen koren
uit Drenthe, maar ook uit andere provin-
cies zijn welkom. En natuurlijk zijn
bezoekers van harte welkom.
Wanneer: donderdag 17 december
Tijd: van 13.30 uur tot 16.30 uur
Waar: de Voorhof te Westerbork
Kosten: € 7,50 per persoon
Opgave vóór 15 november bij Alberta
Bartelds, alberta.bartelds@planet.nl,
0591-301415

Gerstekorrelstof (foto: KHTW)

modern
bezig zijn met gerstekorrelstof
door: Annette Jousma - KHTW.
Wie kent niet de gerstekorrelstof. Er zijn
al heel wat werkstukken van gemaakt .
Wij hebben de stof opnieuw ontdekt en
verwerken het op een eigentijdse ma-
nier. De combinatie oud en nieuw, geeft
een verrassend resultaat.

open dag
Commissie Alleenstaanden
Alle alleenstaande vrouwen zijn van
harte welkom op onze 'Open Dag'.
De ochtend wordt door ons zelf ingevuld
en we houden een verloting ten bate
van onze kas. Na een uitgebreide lunch
is er een muzikaal programma.
Wanneer: zaterdag 14 december
Aanvang: 10.00 uur
Waar: Wilhelmina zalencentrum, Beilen
Kosten: € 35,- incl. koffie, thee, drankje
en een feestelijke lunch

schilderen
Cie. Vrouwenstreken organiseert een
workshop 'Kerst schilderen'
Wanneer: dinsdag 26 november
Tijd: 9.30 uur - 12.00 uur
Waar: de Voorhof, Westerbork
Kosten: € 15,- 
Opgave: voor 19 november
vrouwenstrekendrenthe@gmail.com

contact
De Agrarische cie. organiseert een
ochtend voor contactvrouwen
Wanneer: maandag 18 november
Info: zie website en via eigen afdeling

frankrijk
Vliegvakantie naar de Franse zuidkust.
Wij gaan o.a. naar Cannes, Nice en
Monaco. We bezoeken een parfum-
fabriek in de parfumstad Grasse en het
middeleeuwse kunstenaarsdorpje
St.Paul-de-Vence. Natuurlijk gaan we
ook naar St.Tropez.
Wanneer: 29 april t/m 5 mei 2020
Info: de website cie. Reizen of
hilliewesterhof@hotmail.com

in een ringetje
De workshop 'in een ringetje' wordt gegeven door Diny
Gerding - KHTW. Een (kinder)foto van jezelf of een heel dier-
bare foto, gedrukt op stof. Bewerken, verfraaien, dingen toe-
voegen, herinneringen tot leven brengen. Kleurrijk of zwart-
wit. Met verschillende steken. Alles is mogelijk, er zijn geen
regels. Maar het is wel een uitdaging!
Wanneer: dinsdag 12 november
Tijd: de workshop wordt twee keer gegeven: ’s morgens
van 9.30-11.30 uur en ’s middags van 13.30-15.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 12,50  excl. materiaal en consumpties
Opgave en betalen voor 15 oktober (vermeld voorkeur voor
morgen of middag), cursussenkhtw@gmail.com

Workshop 'In een ringetje' (foto: KHTW)

Opgave: voor 7 december bij Trijn
Slomp, trijnslomp@hetnet.nl,
0599-235476,  of bij Emmy Slagter,
emmyslagter@gmail.com, 0592-409979
Als u wilt, neem dan een prijsje mee
voor de verloting.

Wanneer: donderdag 16 januari 2020
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 15,- incl. materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 januari
cursussenkhtw@gmail.com
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75 jaar lid
Afdeling Vries hield op 17 mei een ‘verjaardagsmiddag’ voor
alle leden van 75 jaar en ouder. Speciaal aanwezige was
mevrouw Gerda Boerma-Clevering die al 75 jaar lid is en in
november 100 jaar wordt. De jubilaris werd gefeliciteerd door
Pepijn Vemer (wethouder Tynaarlo), Janny Roggen (PB) en
Janneke Bakker (voorzitter). Naast een boeket bloemen, flesje
advocaat + glaasje met logo ontving zij een doos vol met
felicitatiekaarten van alle leden van afdeling Vries.
Janneke Bakker - (foto: afd. Vries)

KOPIJ
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. Het volgende magazine verschijnt in week 50.
De uiterste inleverdatum is 1 november 2019.

VARIA
UIT DE PROVINCIE 
Hier is niet altijd ruimte voor de veelal leuke verslagen. Kijk ook op: 
www.vrouwenvannu.nl/drenthe - afdeling of commissie

rond
is het thema van het Kenniscentrum Handwerken en Textiele
Werkvormen (KHTW) voor 2019 -2020. De wereld is rond,
een bal, een cirkel, een ring.
Kijk om je heen.
Er is zoveel rond,
zoveel waar je inspi-
ratie uit kunt halen.
Zet deze inspiratie
om in een werkstuk.
Wat de handwerk-
techniek betreft die
mag je zelf kiezen. 
De werkstukken
willen we graag
op onze expositie
van 2020 laten zien.

uitdaging
Is reizen uw lust en uw leven? Dan is onze commissie Rei-
zen Drenthe wellicht iets voor u. Begin nu met de eerste stap.
Wij zoeken een enthousiaste, reislustige vrouw die, met ons
in teamverband reizen wil organiseren. Dit betekent wel dat
u moet kunnen werken met de computer en een behoorlijk
mondje Engels en Duits spreken. Kunt u goed omgaan met
mensen en bent u behoorlijk stresbestending? Lijkt het u leuk
een groep te begeleiden en het de deelnemers naar de zin te
maken op onze reizen naar binnen- en buitenland? Dan kan
dit voor u een leuke uitdaging zijn! Voor inlichtingen: Hillie
Westerhof, hilliewesterhof@hotmail.com, 06-29368007 of
Aly Krol, secretariaatcrd@gmail.com,06-48502739

belgië
De commissie Reizen organiseert een
4-daagse stedentrip door België.
We nemen u mee naar Gent voor een
stadswandeling en we gaan varen in
Brugge, dat ook wel het Venetië van het
noorden wordt genoemd. Ook maken
we een stadswandeling door de
prachtige binnenstad van Antwerpen
o.l.v. een gids.
Wanneer: 11 t/m 14 september 2020
Info: website of alykrol@hotmail.com

fietsen
Fiets-4-daagse 
Wanneer: 2 t/m 5 juni 2020
Waar we gaan fietsen is nog een
verrassing. Houdt de website van
cie. Reizen daarom goed in de gaten.
Maximaal 20 personen, vol=vol!
Info en opgave:
johannahulsebos52@gmail.com 

slovenië
De commissie Reizen organiseert een
10-daagse busreis naar Slovenië.
Slovenië is het land van Alpen, Middel-
landse Zeekust, de Karstische onderwe-
reld en de Pannonische laaglanden. Via
Oostenrijk gaan we naar Bled van waar-
uit we dagtrips maken naar o.a. het
Bohinjskomeer en door de vallei van de
rivier de Save. Ook gaan we naar de
historische hoofdstad Ljubljana voor een
stadswandeling.
Wanneer: 18 t/m 27 juni 2020
Info: ingemohlman@gmail.com

4 - DRENTHE


