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VOORWOORD 

Beste Vrouwen van Nu,

De allerbeste wensen voor 2019
Dat elke nieuwe dag
Jullie vrede geven mag
En bergen van geluk
Een heel jaar aan één stuk
Veel liefde voor elkaar
Een ongelooflijk goed jaar!



       
Wij  hebben voor 2019 weer een mooi gevarieerd programma in elkaar 
gezet, en we hopen dat jullie weer met veel plezier aan onze 
bijeenkomsten gaan deelnemen. Heb je nog suggesties of ideeën, laat 
het ons weten en wie weet is het nog op te nemen in ons nieuwe 
programma.
 
Cathrina de Vries.
Voorzitter

Vrouwen van NU afdeling Holthe opgericht 4 oktober 1945.



BESTUUR
Voorzitter:
 Cathrina de Vries 
 2e termijn eindigt  2020
 e-mail   makkum30a@gmail.com

Algemeen adjunct:
 Henny Bos    tel.
          1e termijn eindigt  2020
         e-mail    hennybosdooren@hotmail.com

Penningmeester:
 Ans Wesselink  tel.
 1e termijn eindigt  2019 - aftredend, herkiesbaar
 e-mail   wenawesselink@gmail.com

Secretaris: 
 Vacature 
 Tijdelijk:  makkum30a@gmail.com
Lid:
 Janneke Harms tel:
 2e termijn eindigt 2019 -aftredend, niet herkiesbaar
 e-mail   jannekeharms@hotmail.com



COMMISSIES, CONTACTPERSONEN e.d.
Contactvrouwen (lief en leed): 
Truida Christoffers        
Jantje Holties             
Minie Vos                     
                   
Fietscommissie:  
Janny Gils  
Gezina Steenge  

Stichtingsbestuur Buurthuis:
Lida Meyer  

Haken en Breien:
Cathrina de Vries 

Nordic Walking en wandelen:
Hanny Mulder   

Provinciale wandelingen:
Taetske Dekker  

Bakcommissie:
Johanna Schra  

Tuinclub:  
Taetske Dekker  
Marchien Nieuwenhout 
Willie Speelman 

Pr vrouw : 
Diny Gerding  

Webmasters:
Taetske Dekker  
Diny Gerding  



LIDMAATSCHAP 2019 
De contributie bedraagt € 52,50 + bloemenpotje € 2,- 
is totaal € 54,50.

Als u een machtiging tot automatische incasso heeft gegeven, dan 
wordt dit bedrag in januari van uw rekening afgeschreven. 
Wilt u in het andere geval dit bedrag  vóór 1 februari 2019 
overmaken op rekeningnummer:
t.n.v. Vrouwen van Nu Holthe.

Het magazine “Vrouwen van Nu” ontvangt u 4 x per jaar per post.
Daarin vindt u naast het landelijke nieuws over de Vrouwen van Nu, 
een dubbele pagina met de informatie vanuit onze provincie. Zo wordt 
u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen van de Vrouwen van Nu.

Beëindiging lidmaatschap: een schriftelijke melding voor 15 oktober 
van het lopende jaar, anders bent u voor het volgende jaar nog contri-
butie verschuldigd.



DOELSTELLING

De Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart voor het 
platteland, die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit willen ont-
plooien, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die een 
krachtige stem willen laten horen bij hedendaagse ontwikkelingen.

De vereniging staat open 
voor vrouwen van alle 
gezindten en onthoudt zich 
van partijpolitiek.

 

 



WWW.VROUWENVANNU.NL De landelijke site van Vrouwen van 
Nu. Op deze site zijn alle provincies en afdelingen te vinden. Hier-
naast staat het beginscherm van onze afdeling, dit scherm wisselt 
elke keer omdat er steeds weer nieuwe dingen gebeuren in de afde-
ling.  
Tip: kijk eens bij een andere afdeling, bijv. de afdeling waar je 
familie of een vriendin woont, waar je werkt, gewerkt hebt of naar 
school bent geweest. Het is altijd leuk om te zien wat een andere 
afdeling doet en misschien staan er ideeën voor onze eigen afdeling 
bij. 

Op de websites zijn speciale gedeeltes die alleen toegankelijk zijn 
voor leden. Om hier toegang toe te krijgen is een gebruikersnaam 
en wachtwoord nodig. Hieronder staan de verschillende wachtwoor-
den voor onze afdeling, de provincie en de landelijke website
   
Voor de provincie en landelijk gelden de zelfde inloggegevens.



 



MEDEDELINGEN
-Onze reguliere avonden worden op een maandag in de maand 
gehouden in het buurthuis ‘t Trefpunt, Holthe 3a, 9411 TL  Beilen, 
tel. 540172 aanvang 19:45 uur, tenzij anders vermeld.

- De “doe”-avonden of bijzondere activiteiten zijn op willekeurige dagen 
of dagdelen in de week gepland.

- De Tuinclub organiseert diverse activiteiten op het gebied van tuin en 
woonomgeving. Ook lid worden? 
Geef je dan op bij een van de bestuursleden van de Tuinclub (zie com-
missieleden).

- Elk voorjaar/zomer is er een dag en een avond fietstocht.
De routes worden uitgezet door de fietscommissie.
Daarnaast is er van mei tot september elke 14 dagen een fietsmid-
dag of avond, vertrek om 13:30 uur bij vertrek bij garage van Egten in 
Maakum. De juiste data worden in het voorjaar bekend gemaakt.



- Elke zondagochtend gaan een aan-
tal leden wandelen/Nordic Walking. 
-In de zomertijd wordt er ook op 
woensdagavond vanaf 19:00 uur 
gelopen.

- Breien en Haken 
kom naar de inloopavonden van de 
breiclub. Op deze avonden worden 
er ook ideeën uitgewisseld ten 
aanzien van breien en haken. 

- Wie zich opgeeft voor een cursus 
of excursie is verplicht te betalen of 
voor een vervangster te zorgen.

- Deelname aan alle activiteiten is 
op eigen risico.





AANTEkENINGEN
 
Breiclub :
 
De avonden voor de breiclub zijn: 

8 januari, 12 februari, 12 maart en 2 april.
 
De data voor de rest van 2019 volgen nog.

Aanvangstijd is 19:30 en we stoppen om 21:30 uur. 

Locatie het buurthuis ‘T Trefpunt





14 januari    
PROVINCIAAL DRENTS DIERENTEHUIS

Alwin Tol, beheerder van het 
Drents Dierentehuis komt 
vertellen over alle dieren in 
het tehuis. 
Wat komt erbij kijken als een 
hond, een kat of een ander 
dier wordt gevonden.  
Wat moet er allemaal gebeu-
ren voordat een dier weer 
geplaats wordt bij een gezin.



 

secretariaat 
Alting 35 

9411 XK Beilen
tel.0593 525289

pastoor.gree@kpnmail.nl



pr

.... januari 
COMMISSIEVERGADERING

fietsen

breien 
en 

haken

buurthuis
wandelen

lief 
en 

leed

Op deze avond wordt 
door de vrijwilligers van 
de werkgroepjes geëvalu-
eerd over het jaar 2018 en 
eventueel plannen maken 
voor 2019. 
 
Juiste datum en plaats 
wordt ruim op tijd bekend 
gemaakt.
 
Na het serieuze gedeelte 
gaan we iets gezelligs doen.

bakken

web master

tuinclub





4 februari 
JAARVERGADERING

Onder genot van een kop koffie/thee wordt het verenigingsjaar 
2018 geëvalueerd en is er gelegenheid om ideeën en suggesties 
aan te dragen. 

Na de jaarvergadering gaan wij bekijken hoe het vroeger was bij 
de “Plattelandsvrouwen”. 





11 maart  
MEDICIJNGEBRUIk

Mevrouw Ruiter , apotheker te Beilen komt vertellen over het 
medicijngebruik door de gemiddelde Nederlander.
 
Er worden enorme hoeveelheden medicijnen gebruikt, maar 
vanavond gaan we het hebben over pijnstillers en 
slaapmedicatie. 

Wat moet op recept verkregen worden en wat kun je zonder 
recept 
halen bij drogist en apotheek en kunnen er bijwerkingen optre-
den? 
 



vrolijk
pasen



10 april  
PAAS DOE-AVOND

Deze avond wordt georganiseerd door het bestuur. 





15 april 
LUMMy’S VERTELLEGIES

Lummy Boerhof uit Ruinerwold gaat de boer op met solo 
optredens en ze zal vanavond voor ons vertellegies, gedichten, 
liedjes en sketches verzorgen.
 
Ze doet de sketches en de vertellegies in het Drents dialect.
 
Het beloofd een gezellige en ontspannende avond te worden.





17 mei

AfSLUITING VAN HET VOORJAAR EN DE kOMST VAN 
DE NADERENDE zOMER.
 
Afhankelijk van de weersomstandigheden gaan we samen iets 
leuks doen als afsluiting van het voorjaar en het begin van de 
zomer. 

Als het weer ons meezit fietsen naar het Mantingerzand, met 
eventueel een wandeling of thee drinken bij de Voscheheugte





9 september  
MELDkAMER ALARMNUMMER 112

Mariska Petstra, centralist voor de brandweer en calamiteite 
coordinator bij de meldkamer.
   
Veel mensen hebben er geen idee van wat er zoal op een dag 
gebeurt op de meldkamer.
   
Wat gebeurt er als je 112 belt, wat zijn de vervolgstappen die 
dan genomen worden.

Vanavond kun je alles vragen wat je wilt weten.
    



Joke W
eggem

ans    Lida Meyer

    Gree Pastoor

March
ien

 Nieu
wenhout
Ans Wesselink



14 oktober
EENDAGSBESTUUR

5 dames zijn door loting aan elkaar verbonden om voor ons een 
gezellig of leerzame avond te organiseren. 

Wij laten ons deze avond verrassen.
 
De volgende dames zijn uitgeloot tijdens de vorige avond van 
het eendaags bestuur op 15 oktober 2018, 

Ans Wesselink, Joke Weggemans, Lida Meijer, 
Marchien Nieuwenhout, Gree Pastoor.



x



25 oktober
GEzAMENLIJkE fEESTAVOND

Gezamenlijke “feestavond” georganiseerd door de werkgroep 
van de leden uit Beilen, Wijster en Holthe. 

Deze avond wordt gehouden in het Wilhelminagebouw in Beilen. 

Het programma wordt tezijnertijd bekend gemaakt door de 
werkgroep.





18 november 
GEzONDE VOEDING

Deze avond is nog niet helemaal ingepland.……….
 

Het is in ieder geval zeker dat het vanavond zal gaan over 
gezonde voeding.





12 december 
kERST DOE AVOND 
   
bijna weer het einde van het jaar
heel veel dingen gedaan met onze afdeling 
misschien ook dingen gelaten
 
daarom gaan we proberen om 
voor de kerst iets leuks te maken

met lichtjes kaarsjes glittertjes in zilver of goud
en wat verder de natuur ons bied

er een gezellige avond van maken
om dan een mooi stukje mee naar huis te nemen
 
De Tuinclub





16 december 
kERSTAVOND
     
De kerstavond wordt georganiseerd door:

Taetske Dekker 
Jantje Holties 
Diny Gerding
Minie Vos 
Gezina Steenge



www.vrouwenvannu.nl/holthe


