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

09 januari -   afd. Pesse

13 februari -   afd. De Wijk

wandelen
Provinciale wandelingen 

Workshop 'gerstekorrelstof ' (foto: KHTW)

modern
bezig zijn met gerstekorrelstof
door Annette Jousma (cie. 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
manier. De combinatie oud en nieuw,
geeft een verrassend resultaat.
Wanneer: donderdag 16 januari
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof te Westerbork
Kosten: € 15,- incl. materiaal
en consumpties
Opgave en betalen voor 1 januari,
cursussenkhtw@gmail.com

voorjaar
Voorjaarsworkshop
door Gea Turksema (KHTW)
Wat heeft Gea deze keer voor ons in
petto. Het kan iets met het voorjaar te
maken hebben, maar het kan ook voor
Pasen zijn?
Wanneer: dinsdag 25 februari
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof te Westerbork
Kosten: € 15,- incl. materiaal
en consumpties
Opgave en betalen voor 1 februari,
cursussenkhtw@gmail.com

trainingen
De trainers van de provinciale trainings-
en adviesgroep (TAG) organiseren een
cursus voor beginnende webmasters,
een cursus voor het maken van
fotoalbums en portaltrainingen voor
de nieuwe ledenadministratie.
Wanneer: februari/maart
persoonlijke uitnodigingen volgen
Waar: de Voorhof te Westerbork of
Wilhelmina zalencentrum te Beilen
Kosten: er zijn geen kosten aan de
TAG-trainingen verbonden

                                                    foto: Roely Platzer

De 10 afdelingen van De Wolden orga-
niseren een gezamenlijke Vrouwendag:
‘Verbinden en versterken’. 
Er kunnen verschillende workshops
gevolgd worden. Zo kun je bijvoorbeeld
een zang- en ritmeworkshop volgen bij
Rosemary de Souza. “Want samen
zingen is gaaf”, zegt Rosemary.
Of luisteren naar Manon Overdijk, die
vertelt over de zorgformule Knarrenhof,
een woonconcept voor senioren.
Eigentijds noaberschap!
Kobie Kijk in de Vegte leest voor uit
eigen werk: “De inspiratie voor mijn
verhalen komt voort uit het ‘gewone
leven’, mijn gezin of dingen die ik mee-

gemaakt heb of hoe ik tegen bepaalde
zaken aankijk.”
Wij hopen op deze manier alle vrouwen
van De Wolden met elkaar te verbinden.
Een middag vol inspirerende workshops
en lezingen. Neem vooral je dochter,
vriendin of buurvrouw mee.
Wanneer: zaterdag 7 maart 2020
Tijd: van 12.30-17.15 uur
Waar: Buitencentr. De Poort, Ruinen 
Entree: € 12,50
Opgave: voor 15 januari 
Voor meer informatie en opgave zie:
www.vrouwenvannu.nl/ruinen of
www.vrouwenvannu.nl/de-wijk

verbinden
            en versterken

expositie
Thema 'rond'
70e expositie Handwerken en Textiele
Werkvormen 2020
Wanneer: expositie dinsdag 7 april
en woensdag 8 april
Inbreng: maandag 6 april
Waar: Meursinge te Westerbork

reizen
► 29 april t/m 5 mei - Zuid-Frankrijk,
Côte d’Azur
► 18 t/m 27 juni  - busreis Slovenië
► 2 t/m 5 juni - fietsweek 
► 11 t/m 14 september - 4-daagse
stedentrip Gent, Brugge en Antwerpen
Elders in dit magazine vindt u meer
informatie over de door de
cie. Reizen georganiseerde reizen.
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zomerreis
De cie. Alleenstaanden organiseert een
achtdaagse zomerreis naar de Harz.
Vanuit ons hotel maken we excursies
naar o.a. Sankt Andreasberg, de Brocken,
Werningerrode, Goslar en Stolberg.

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

wij zoeken
Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen
(KHTW) zoekt een nieuw bestuurslid of secretaris.
Wie vindt het leuk om ons team te komen versterken? Lijkt
het je wat of weet je iemand. Wil je meer informatie, neem
dan contact met ons op; e-mail: secretaris.khtw@gmail.com

wij zoeken
voor onze boekenkraam tijdens de expositie handwerk-
boeken en -tijdschriften. Meer inlichtingen bij
Ina van Delden, vandeldenina@gmail.com (KHTW)

wij zoeken
vrouwen die mee willen werken aan het thema 'Rond'. Zou je
de gedachten, die bij je boven komen als je denkt aan rond,
uit kunnen werken in een werkstuk? Een werkstuk dat inge-
leverd kan worden en te zien zal zijn op onze expositie. De
enige voorwaarde die wij hebben is dat er iets op het gebied
van handwerken in verwerkt moet zijn. Wat suggesties zijn:
kleedjes, kastrandjes, wandkleedjes, proeflappen die nu
in de kast liggen en niet gebruikt worden en die roepen om
een tweede leven. (KHTW)

internationaal
'Dans Internationaal' is de nieuwe naam voor de door-
startende dansgroep van Vrouwen van Nu Vries. Met
ontzettend veel plezier komen steeds meer vrouwen de
nieuwe dansen met elkaar aanleren.   (foto: Janny Roggen)

bedrijfsbezoek
Een 50-tal agrarische contactvrouwen bezocht de nieuwe
mega grote kaasfabriek van Royal A-Ware in Heerenveen. Na
uitleg door de operationeel directeur over het bedrijf en pro-
ductieproces volgde een rondleiding. Afgesloten werd met
het proeven van kaas en melkproducten. (foto: Janny Roggen)

Wanneer: 15 t/m 22 juni
Waar: we verblijven in Hotel Englischer
Hof in Herzberg am Harz
Kosten: € 695,- p.p. toeslag 1-pers.
kamer € 12,- p.p.p.n.
Inbegrepen: halfpension, verblijf in hotel,
2x lunch en excursies. Exclusief reis- en

annuleringsverzekering.
Info en opgave voor 21 januari bij
Trijn Slomp, trijnslomp@hetnet.nl,
0599-235476 of Emmy Slagter,
emmyslagter@gmail.com, 0592-409979
Geheel verzorgde reis door Blok Tours
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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 8.
De uiterste inleverdatum is 1 januari 2020.

januari
Ansen (70)
Oosterhesselen (85)
februari
Roswinkel (65)
Borger (85)

maart
2e Exloërmond (85)
oktober
Holthe (75)

van harte!
jubilerende afdelingen in 2020

Aaltje Noordhuis-Nijstad (foto: Grietje Slagter)

erelid 101 jaar
en 71 jaar lid
Op 3 oktober 2019 was Aaltje Noordhuis-Nijstad uit Ruinen 71
jaar lid bij Vrouwen van Nu. Aangezien ze op 6 oktober 101
jaar werd, besloot de afdeling Ruinen haar erelid nu thuis te
huldigen. Voorzitter Janny Feenstra ging op bezoek en over-
handigde haar een gevulde bonbonnière met het logo van
Vrouwen van Nu, een feestelijke oorkonde en een orchidee.
Daarna kreeg ze vanuit de tuin een aubade door een twaalf-
tal dames van het zangkoor van de afdeling. Onder leiding
van dirigente Trijnie de Boer zong het koor Drentstalige
liedjes. Aaltje genoot hier erg van. Binnen werd nog even
gezellig nagepraat. Aaltje kende alle dames van het koor nog.
Felicitaties van het landelijk bestuur waren er ook.
Ank de Haan, bestuurslid afdeling Ruinen

Werkstukken buiten schilderdag (foto: Beatrix Copier)

schilderdag
commissie Vrouwenstreken
Verslag buiten schilderdag op 17 september 2019
Na de succesvolle schilderdag in mei was de conclusie: dit is
voor herhaling vatbaar! En zo kwamen twaalf enthousiaste
vrouwen naar Eeserveen om (weer) in de prachtige tuin van
Harwi een mooi plekje op het doek te zetten. Ook deze keer
was het spannend of de weergoden ons goed gezind waren.
Zon, bewolking en regenbuitjes wisselden zich gedurende de
dag af, maar al met al kon er lekker geschilderd worden. Ook
de dames die voor het eerst buiten schilderden en degene die
zelfs nog nooit eerder een penseel hadden gehanteerd, heb-
ben met plezier deelgenomen. Een blijvertje! Zowel voor als
na de lunch werd er serieus gewerkt. Met de tips van de
commissieleden, die continue rondliepen om advies te geven
of gewoon te stimuleren (toe maar, het resultaat zal je verba-
zen…), vorderden de werkstukken gestaag. Om 15.00 uur
verzamelde iedereen zich met haar werkstuk in de serre,
waar iedereen elkaars werk kon bewonderen.
Een leuke dag, dus… een blijvertje?
Beatrix Copier, commissielid Vrouwenstreken

Koor afdeling Ruinen (foto: Grietje Slagter)
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