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

Workshop Monchilla haken (foto: Henny Steenge)

monchilla
Workshop Monchilla haken
door: Henny Steenge - KHTW
Het leren haken met meerdere kleuren,
zonder dat we steeds draden aan en af
hoeven te hechten.
Wanneer: dinsdag 12 februari
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 12,50 excl. materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 februari
cursussenhtwk@gmail.com

sashiko
Workshop proeven aan Sashiko
door: Mary Fennema - KHTW
Een morgen proeven aan de Japanse
techniek Sashiko. Wellicht raken jullie
hierdoor geïnspireerd. Vanzelfsprekend
hoeft het niet bij een morgen te blijven!
Wanneer: dinsdag 12 maart
Tijd: van 9.30-11.30 uur
Waar: de Voorhof in Westerbork
Kosten: € 12,50 excl. materiaal en
consumpties
Opgave en betalen voor 1 maart
cursussenhtwk@gmail.com

10 januari -    afd. Gasselte

14 februari -    afd. Oosteinde

wandelen
Provinciale wandelingen 

gezellig
Gezellige middag!
De alleenstaande vrouwen van de
afdeling Vries nodigen je uit voor een
gezellige, geheel verzorgde middag.
Wanneer: zondag 7 april
Tijd: van 13.30 tot 18.00 uur
Waar: zalencentrum Onder de Linden,
Brink 4, 9481 BE Vries
Kosten: € 30,- incl. 2x koffie/thee met
koek/cake, consumptie en broodmaaltijd
Opgave: graag voor 27 maart 2019 bij
Janny Witvoet-Bonder, 0592-544581,
jwitvoet@gmx.net

themadag
Agrarische commissie
Wanneer: maandag 25 februari
Waar: Gasterij De Molenhoeve,
Echtenseweg 15, 7909 HV Hoogeveen
Info en opgave: via eigen afdeling

penningen
Bijeenkomst voor de penningmeesters
van de afdelingen, georganiseerd door
het provinciaal bestuur
Wanneer: woensdagavond 27 maart
Waar: Wilhemina zalencentrum, Beilen

expositie
'Verknipt', is het thema van de hand-
werkexpositie 2019, georganiseerd door
het Kenniscentrum Handwerken en
Textiele Werkvormen (KHTW).
Wanneer: 9 en 10 april
(inbreng is op 8 april)
Waar: Meursinge, Westerbork
Wij zoeken voor onze boekenmarkt
handwerkboeken en tijdschriften en
voor de verloting  kleine prijsjes op
handwerkgebied.

vrouwen
Vrouwendag 2019 in Borger
Wegens groot succes van de voor-
gaande jaren, organiseert Vrouwen
van Nu, afdeling Borger, in het kader van
internationale Vrouwendag, weer een 
gezellige dag voor alle vrouwen 
met o.a. een grote beurs, modeshow en
nog veel meer activiteiten. Er worden al
volop plannen gemaakt.
Wanneer: vrijdag 8 maart
Waar: het Anker te Borger 
Info: Heeft u belangstelling om met een
stand op de beurs te staan neem dan
contact op met Wilma Hoedeman,
wilma@hoedeman.nl of met
Trijn Slomp, trijnslomp@hetnet.nl

Workshop Sashiko (foto: Mary Fennema)
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NIEUWS VAN HET
PROVINCIAAL BESTUUR 
Kijk voor nieuws ook op: www.vrouwenvannu.nl/drenthe

vergaderen
De provinciale vergadering 2019 
wordt in Drenthe gehouden op
donderdag  25 april. De start van deze
vergadering zal in de loop van de mid-
dag zijn en de sluiting ergens in de
avonduren. Hierover komt in het
volgende magazine meer informatie.

zomerreis
Baden-Württemberg, Elzas, Vogezen
De commissie Alleenstaanden organi-
seert een achtdaagse zomerreis naar de
Duitse deelstaat Baden-Württemberg
waar we verblijven in Hotel Hirsch Kork
bij Kehl. Vanuit ons hotel maken we een
aantal dagtochten naar de Elzas en
Vogezen in Frankrijk. We bezoeken o.a.
Straatsburg, Colmar, het Gerardmer en
rijden een wijnroute. Het is een geheel

reizen
► 11 t/m 21 mei - 11-daagse reis door de
Baltische Staten
► 17 t/m 21 juni - grensoverschrijdende
fietsweek De Lutte
► 8 t/m 18 september - 11-daagse
vlieg-/busreis naar Portugal
Elders in dit magazine vindt u meer
informatie over de door de commissie
Reizen georganiseerde reizen.

foto's
Wie wil er foto's digitaliseren?
Gezocht, een vrijwilliger die de provin-
ciale foto-collectie wil digitaliseren. Lijkt
dit iets voor jou? Neem dan contact op
met provinciaal secretaris Anita Meijer.
Zij kan informatie geven over de
hoeveelheid foto’s die het betreft.
vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com

verzorgde reis door Blok Tours en vanuit
ons hotel maken we elke dag excursies.
Wanneer: 17 t/m 24 juni 2019
Kosten: € 650,- p.p.  Toeslag 1-pers.
kamer € 13,- p.p.p.n. Inbegrepen: half-
pension, verblijf in hotel, 2x lunch en
excursies. Exclusief reis- en annulerings-
verzekering.
Info en opgave: voor 21 januari bij
Trijn Slomp, trijnslomp@hetnet.nl,
0599-235476 of Emmy Slagter,
emmyslagter@gmail.com, 0592-409979

kandidaat
Kandidaten provinciaal bestuur
Met veel plezier kunnen we meedelen
dat Gea Luurs uit Ter Apel zich beschik-
baar heeft gesteld voor een plekje in  het
provinciaal bestuur. Naast Gea zouden
we ons bestuur graag met nog een paar
vrouwen willen versterken. Bel of app
met PB-voorzitter Janny Roggen voor
informatie,  06-20307033.

Carla Wijers, Vrouwenbeurs (foto: Janny Roggen)

beurs
Vrouwenbeurs 2018
In de vroege ochtend van 11 oktober jl.
vertrek naar de Vrouwenbeurs in Etten-
Leur. Geen files onderweg en dus mooi
op tijd aan de koffie met Bossche bollen
en Zeeuwse bolussen. Landelijk directeur
Carla Wijers, haar team en vrouwen uit
Brabant en Zeeland hadden een prachtig
programma samengesteld. Het was er
te kust en te keur shoppen bij de zeer
vele interessante programma onder-
delen. Mooi op tijd begon de deels toe-
ristische terugreis, die iets langer duurde
vanwege het omzeilen van de vele files.
In 2019 is de Vrouwenbeurs op
donderdag 10 oktober in Noord- of
Zuid-Holland.

feest
Jubileum idee?
In 2020 viert Vrouwen van Nu
Drenthe haar 90 jarig bestaan. Ideeën
hoe we dit met elkaar kunnen vieren
ontvangen we graag van de leden. Geef
jouw idee voor 1 februari 2019 per mail
door aan de provinciaal secretaris.
vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com 

vacature
Vacature regio-coördinator Noord
Oost Drenthe. Voor deze regio met
afdelingen in de gemeenten Aa en
Hunze en Borger Odoorn wordt nog
een coördinator gezocht.
Informatie bij PB-voorzitter
Janny Roggen, 06-20307033.

overleg
Regio-overleggen voor
afdelingsbestuurders
Alle vijf overleggen zijn op de ochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.
ma. 11 maart - Zuid West Drenthe
di. 12 maart - Midden Drenthe
wo. 13 maart - Zuid Oost Drenthe
do. 14 maart - Noord Oost Drenthe
vr. 15 maart - Noord Drenthe
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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 8. De uiterste inleverdatum is 4 januari 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

'Verknipt' (foto: Lyda Bleuming)

Welke gedachten komen er boven
drijven als je denkt aan: 

verknipt
Probeer die gedachten uit te werken in
een werkstuk, die dan ingeleverd kan
worden en te zien zal zijn op onze
Handwerkexpositie in Westerbork.
Leuk om alleen te doen maar ook heel
geschikt om in groepsverband te doen.
De enige voorwaarde die wij hebben is
dat er iets op het gebied van handwer-
ken in verwerkt moet zijn. Wat sugges-
ties zijn: kleedjes, kastrandjes, wand-
kleedjes en proeflappen, die nu in de
kast liggen en niet gebruikt worden en
die roepen om een tweede leven. Maak
van het begin tot het eind foto’s, die in-
geleverd worden met de werkstukken
op 8 april 2019, zodat iedereen kan mee-
genieten hoe het project is ontstaan.

De Handwerkflits is een initiatief van
het Kenniscentrum Handwerken en
Textiele Werkvormen. En komt uit om je
te informeren over allerlei zaken die
betrekking hebben op het Kennis-
centrum en op dingen die een directe
relatie hebben met handwerken in het
algemeen. Als er iets te melden is kun je
de Handwerkflits op onregelmatige
tijden in je mailbox verwachten. Wil je
ook graag de Handwerkflits ontvangen,
stuur dan een berichtje naar
cursussenhtwk@gmail.com.
Vermeld er wel bij dat het gaat om de
Handwerkflits.

excursie
Rondom de kerk, veen, zand en zon
zorgen voor werk
De agrarische excursiedagen zijn een
begrip bij de Drentse vrouwen. Dit jaar
werden er meer dan 1.400 vrouwen
aangemeld. Plaats was er echter voor
'maar' 1.200, verdeeld over zes dagen.
Ook nu was het 'natje en droogje'
gedurende de dag weer prima. Bezocht
werden vier bedrijven: aardewerkfabriek
Royal Goedewaagen, een akkerbouw-
en energie opslagbedrijf, het glasmuse-
um en bloembollenteler die ook uien
verbouwde. Uit een meters hoge uien-
opslag kwamen de zakjes uien, die voor
een eurootje mee naar huis gingen.

Praamvaart in Leeuwarden (foto: Janny Roggen)

cultuur
Met de commissie Cultuur naar de
culturele hoofdstad Leeuwarden. Na
koffie met oranjekoek werd de Blokhuis-
poort verkend. Eens een gebouw met
mensen opgesloten in hun kleine cellen,
nu een cultureel bolwerk. De praam-
vaart door de grachten was een mooie
afsluiting van de zonnige middag.   

januari
Nijeveen (85)
Zuidwolde (90)
februari
Hoogersmilde (85)
Drouwen e.a. (60)
maart
Gieterveen (85)
Bovensmilde (85)

april
Vledder (70)
september
Witten (85)
november
Gasselte (55)
Vries (90)
Diever (85)

van harte!
jubilerende afdelingen in 2019

 

Opslag van uien 
(foto: Janny Roggen)
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