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een vriendschapsquilt
Wie weleens in het kantoor in Wijster van Vrouwen van Nu Drenthe is geweest heeft het vast aan de wand zien hangen.
Een groot wandkleed bestaande uit kleine gekleurde lapjes met daarop namen geborduurd van Drentse afdelingen.

"In 1991 bestaat de Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen in Drenthe 60 jaar. De Provinciale Handwerk-
commissie wil het Provinciaal Bestuur ter gelegenheid van
dit jubileum een bijzonder cadeau aanbieden en bedenkt dat
een vriendschapsquilt, waarvoor alle 113 Drentse afdelingen
een onderdeeltje maken een mooi cadeau zou zijn.
De quilt symboliseert de hechte band die er bestaat tussen
de afdelingen in Drenthe."

Bron: Bewogen jaren, het boek dat werd uitgegeven ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van de NBvP, Vrouwen van Nu Drenthe.
(foto: Marga Hiddingh)

"Iedere afdeling wordt in het geheim benaderd met een
werktekening en instructies. De afdelingen wordt gevraagd
een 'visitekaartje' van de afdeling te borduren en samen met
twee gekleurde lapjes terug te sturen naar de werkgroep."

Corona en daarom geen viering van 90 jaar Vrouwen van Nu Drenthe.
Wel ontvingen alle Drentse afdelingen op 6 mei € 90,90 uit de provinciale kas.

90-jarig
jubileum
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ACTIVITEITEN
AGENDA 
Kijk voor meer informatie op:
www.vrouwenvannu.nl/drenthe

reiscommissie
Beste reislustige vrouwen,
Helaas zitten wij, als commissie Reizen, waarschijnlijk net
als u, voor ons gevoel, veel te veel aan huis gekluisterd. Het
grote verlangen om er weer samen op uit te gaan lijkt wel
met de dag groter te worden. Zoals het nu lijkt zullen de
coronaperikelen echter nog wel even aanhouden. Toch wilen
we u laten weten dat wij als reiscommissie in de startblokken
staan om, zo snel als het weer mogelijk is, een paar leuke,
gezellige reizen voor u te organiseren.
Houd de website in de gaten, houd moed en blijf gezond.
Tot ziens op een van onze reizen,
Larisa Mihova, Inge Möhlman en Aly Krol
P.S.: wij zoeken nog een reislustige collega!

alleenstaanden
                                        GEZELLIGE MIDDAG
Aangepaste activiteiten
De commissie Alleenstaanden zoekt haar weg om toch iets
te kunnen organiseren in deze onzekere tijden wat betreft de
Corona. We hebben een paar besluiten genomen:
- Dit jaar gaat de busdagtocht in juli niet door.
- Ook de fietsvakantie in september gaat niet door.
Wel hebben we een alternatief gezocht om, mits de horeca
weer open is, een gezellige middag te organiseren in juli om
elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten. We moesten
een nieuwe locatie zoeken in verband met sluiting van het
Wilhelmina Zalencentrum te Beilen. Dat is Zalencentrum
Hofsteenge te Grolloo geworden. We hopen daar onze eerste
bijeenkomst te kunnen organiseren.
Wanneer: zaterdagmiddag 17 juli
Tijd: 14.00 uur tot plm. 17.30 uur
Waar: Hofsteenge, Hoofdstraat 11, 9444 PA Grolloo
www.hofsteengegrolloo.nl
Kosten: € 17,50 incl. koffie/thee + gebak, twee consumpties
plus hapjes
Opgave: graag vóór 10 juli bij Trijn Slomp, 0599-235476,
trijnslomp@hetnet.nl of bij Emmy Slagter, 0592-409979,
emmyslagter@gmail.com
Wij hopen jullie dan weer te kunnen ontmoeten!
Trijn, Emmy, Tietje en Lammie

voorzitters
Bij deze deel ik jullie mee, dat ik de voorzitterstraining van
de TAG (Training Advies Groep) opnieuw vanwege de
coronamaatregelen heb moeten verplaatsen. Wellicht heb-
ben we in het najaar allemaal een vaccinatie gehad en
hopelijk is dan alles weer grotendeels normaal.
De training bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste avond
wordt vooral aandacht besteed aan de bestuursvergade-
ringen en alles wat daarbij komt kijken. De tweede avond
komen de afdelingsavonden aan de orde met speciale aan-
dacht voor de jaarvergadering. Daarnaast is er gelegenheid
om ervaringen en ideeën uit te wisselen.
Uiteraard houden we ons aan de coronamaatregelen.
Wanneer: maandag 27 september en 11 oktober
Tijd: 19.30-21.30 uur
Waar: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, 9431 AZ Westerbork
Kosten: de training is gratis evenals de koffie/thee
Opgave: vóór 1 september, het liefst per e-mail bij
Hilde de Boer, 0592-541532, hmadeboer@gmail.com
Ik wens jullie een goede zomer toe met af en toe een mooie
lange avond op een terrasje of met familie en/of vrienden tot
laat in de avond bij elkaar op bezoek.
Hilde de Boer (trainer)

wandelen
wandelroutes op herhaling in Drenthe
We hebben elkaar, vanwege de coronamaatregelen, al lang
niet meer gezien. Daarom vonden wij (Lammy en Taetske)
het een uitstekend idee van Bep Hendriks, om de al gelopen
routes opnieuw te gaan lopen. In kleine kring natuurlijk,
bijvoorbeeld met je eigen groepje. Aan de afdelingen werd
gevraagd om de gelopen routes uit hun bestand op te sturen
naar de provinciale webmasters. Inmiddels staan er al
diverse routes op de provinciale website.     
www.vrouwenvannu.nl/drenthe
Een goed begin om het wandelen weer op te pakken om, als
het lukt, volgend seizoen ons reguliere programma te kunnen
voortzetten. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Er is al door een
aantal afdelingen routes ingebracht, maar... er kunnen nog
meer bij. De geplaatste routes worden niet door ons
gecontroleerd en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor
eventuele foutjes in de omschrijving. Routes kunt u sturen
naar: vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com
Lammy Veldman (coördinator) en Taetske Dekker (webteam)
(foto: Taetske)

Activiteiten van Vrouwen van Nu moeten voldoen aan eventuele coronavoorschriften van het Landelijk  Bestuur
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Jaarvergaderingen van 2021
Het Provinciaal Bestuur Drenthe heeft besloten om de jaar-
vergadering dit jaar op te schuiven. Afdelingen kunnen hun
jaarvergadering doorschuiven naar uiterlijk eind juni 2021.
Reden hiervoor is de voortdurende coronapandemie. Kijk

65 jaar lid
Jubilaresse bij Vrouwen van Nu Noord-Sleen
Coba Ruinemans werd, weliswaar op afstand, maar niet
minder gemeend, door het bestuur van Vrouwen van Nu
Noord-Sleen in het zonnetje gezet. Zij is al 65 jaar een trouw
lid van Vrouwen van Nu. Vanwege de maatregelen rond
Covid-19 heeft het bestuur helaas moeten besluiten de leden-
bijeenkomsten op te schorten tot in ieder geval de tweede
helft van 2021. Om die reden was het helaas niet mogelijk om
Coba op onze ledenavond in het zonnetje zetten. Om de
jubilaresse toch te huldigen bezocht voorzitter Marjan de
Haan, namens het bestuur, Coba thuis en overhandigde haar
een prachtig boeket bloemen en een mooie kaart. Op gepaste
afstand blikten zij terug op deze lange periode. Coba was erg
blij en dankbaar met de aandacht.
Annet Verdonk

jubilaris Coba Ruinemans
foto: Marjan de Haan

provinciale jaarvergadering
voor meer informatie op de provinciale of landelijke website. 
Wanneer: donderdag 30 september
Tijd: 19.30 uur
Info: bij Janny Roggen (voorzitter PB), 06-20307033,
jannyroggen@xs4all

drentse agrarische vrouwen
van nu in nos nieuwsuur

Buiten het Binnenhof – De stem van de kiezer 
NOS Nieuwsuur kwam begin november 2020 met de vraag of
het Provinciaal Bestuur van Vrouwen van Nu Drenthe wilde
meewerken aan een Nieuwsuur-programma. Het antwoord
van het Provinciaal Bestuur daarop was positief en nam de
coördinatie op zich. De provinciale Agrarische Commissie
werd gevraagd een aantal boerinnen bereid te vinden om in
gesprek te gaan met de NOS Nieuwsuur journalisten. Een
gesprek met Jan Eikelboom en Evert-Jan Offringa bij Van der
Valk in Assen volgde. Er werd uitvoerig gesproken over hoe

de vrouwen aankeken tegen o.a. de Haagse maatregelen en
de uitwerking ervan op hun bedrijven. Resultaat daarvan was
dat er opnames werden gemaakt op de bedrijven van Alien
Jalvingh (melkveehouder) in Meppel en Yvonne Sloots (akker-
bouwer) in Gieterveen.

Tijdens het afsluitende groepsgesprek zittend op de stropak-
ken in de stallen van Jenny Lensink in Roswinkel werden de
laatste opnames gemaakt. Daar waren bij aanwezig: Aukje
Brouwer (Nijeveen), Hanneke Hut (Zuidlaarderveen), Alien
Jalvingh (Veendijk), Jenny Lensink (Roswinkel), Yvonne Sloots
(Gieterveen); Janny Warringa (Rolde), Heleen Wissink (Gieter-
veen), Ina Zwart (Echten) en Janny Roggen (voorzitter PB).

Na die dag begon het wachten: wanneer wordt het uitgezon-
den; hoe zou de uitzending er uit zien; wat voor reacties zou-
den er komen? De berichten stromen direct na de uitzending
binnen op zondagavond 14 februari 2021. En alleen maar posi-
tieve reacties.
tekst en foto: Janny Roggen
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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 de naam van de auteur van de tekst en de fotograaf. De uiterste
inleverdatum is 16 augustus 2021.

verslag van de ervaring
om digitaal les te geven

Conclusie:
Zowel de docenten als de cursisten zijn
van mening dat de digitale cursus Tan-
gram is geslaagd. En zeker voor herha-
ling vatbaar is. Wel zal dan bij een even-
tuele volgende digitale cursus meer aan-
dacht moeten zijn voor de communica-
tie en de uitwisselingen van vorderingen
van de andere cursisten. Hier ligt de sti-
mulerende rol voor de docenten. Maar
ook een minimum aantal van 12 cursis-
ten zal daar zeker aan bijdragen. Ook zal
bij de ontwikkeling van een eventuele
volgende digitale cursus vooraf moeten

De cursisten kregen op de eerste les per
e-mail uitleg over het Tangram spel, het
tekenen van de vormen en het borduren
van de vormen met rasters. Tevens wer-
den zij geïnformeerd over de werkwijze,
de communicatie en de cursusbenodigd-

In het voorjaar van 2020, na de eerste
corona-uitbraak, werd door het KHTW
(Kenniscentrum Handwerken en Textie-
le Werkvormen) besloten, om als proef,
een aantal digitale cursussen handwer-
ken te ontwikkelen en te organiseren.
Eén van de geselecteerde cursussen was
Tangram borduren voor gevorderden.
Acht cursisten hadden zich aangemeld.
Gea  en Mary boden aan om deze cursus
te ontwikkelen en te organiseren.

"Wij gaan digitaal. Alles is anders en daar passen wij ons bij aan."
Dat schreef Diny in een handwerkflits (agenda 2020-2021). De vraag is
nu: “Is alles anders en hebben wij ons daarbij aangepast?"
Gea Turksema en Mary Fennema, de docenten van de digitale cursus Tangram
borduren voor gevorderden hebben geprobeerd daar een antwoord op te vinden.

Vanwege de beperkte ruimte kan hier slecht
een deel van het verslag geplaatst worden.
Het hele verslag staat onder 'commissies'
op: www.vrouwenvannu.nl/drenthe

heden. De cursisten kregen daarna nog
drie lessen. Zij kregen in iedere les een
opdracht om één of meer werkstukken
te maken. Verder werd aan het einde
van iedere les gevraagd om hun vorde-
ringen met foto’s en eventuele tekst
vóór een bepaalde datum aan de docen-
ten en alle cursisten te mailen. Dit met
de bedoeling om elkaar te motiveren en
te inspireren. Na iedere les werd door de
docenten gereageerd op de naar hun
gemailde werkstukken. De cursus werd
op 2 maart 2021 afgesloten met foto’s
van de eindresultaten van de cursus.

worden vastgesteld dat cursisten vol-
doende kennis en  vaardigheden hebben
om de cursus digitaal te kunnen volgen,
maar ook om te kunnen fotograferen en
vervolgens die foto’s digitaal te kunnen
verzenden.                           (foto's: KHTW)
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