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foto's: Grietje Trip
afdeling Vries

Jaarlijkse fietstocht van afdeling Vries
Eindelijk weer samen iets ondernemen; fietsen in de mooie
provincie Drenthe. De negentien dames hebben zich prima
vermaakt en lekker geluncht bij het Boomkroonpad in Borger.
Grietje Trip

eindelijk mag
het weer
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commissie
reizen
Iets voor u?
De commissie Reizen is op zoek naar een enthousiaste,
reislustige vrouw die met ons, in teamverband reizen wil
organiseren en begeleiden. U kunt goed omgaan met de
computer. U kunt zich redelijk goed uitdrukken in Duits en
Engels. U houdt van regelen, kunt goed omgaan met mensen
en bent stressbestendig. Lijkt het u ook 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 nadere infomatie kunt u contact opnemen met de
commissie Reizen Drenthe. Aly Krol (secretaris)
secretariaatcrd@gmail.com tel: 06-48502739                        

             - uitdaging
             - betrokkenheid
             - voldoening

handwerken
khtw
Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen
Het KHTW, de plek voor handwerksters om kennis op te doen
over handwerken en handwerktechnieken, zoekt dringend 
enkele nieuwe teamleden die mee willen werken en denken,
om handwerk- en quilttechnieken en andere textiele werk-
vormen verder te ontwikkelen en hiermee experimenteren.
Interesse? Bel met Annette 0593 331579 of Beja 0591 317300 

provinciaal
bestuur
Het Provinciaal Bestuur (PB) is een onmisbare schakel tussen
de afdelingen, de provinciale commissies en werkgroepen en
het Landelijk Bestuur (LB). Het werken in het PB-team is
dankbaar en sociaal, met veel contacten tussen alle lagen.
Door omstandigheden werden niet alle opengevallen
vacatures ingevuld.
Het PB is sinds enige tijd dringend op zoek naar vrouwen die
het team willen komen versterken.
Gezocht worden:
- een secretaris 
- een penningmeester
- een algemeen bestuurslid 
De maandelijkse vergaderingen worden gehouden in het
eigen kantoor in Wijster. Voor alle functies is  het kunnen
omgaan met computer en e-mail noodzakelijk.
Heeft u belangstelling voor of vragen over een van de vacatu-
res, neem dan contact op met Janny Roggen, (voorzitter PB),
06-20307033, jannyroggen@xs4all.nl

wandelen in
drenthe
Provinciaal coördinator 
Het doel om iedere tweede donderdag van de maand een
wandeling te maken, zoals voor de corona-maatregelen,
willen we graag hervatten. Onze Drentse afdelingen blijven
hierover erg enthousiast. Om dit in goede banen te leiden
hebben we een coördinator nodig. Zonder coördinator is dit
niet mogelijk. Lammy Veldman heeft de coördinatie jaren met
veel plezier gedaan, maar moet nu stoppen vanwege haar
gezondheid. Daarom zoeken wij een enthousiaste vrouw 
die dit op zich wil nemen.
Heb je interesse? Neem contact op met Lammy,
0592-880378, janenlammy@kpnmail.nl

vacatures

redactie
drenthe
Redactielid voor het Drents katern
Kun je goed omgaan met de computer, heb je de beschikking
over goed internet en ben je toe aan een nieuwe uitdaging.
Dan is redactiewerk misschien iets voor jou.
Meer informatie: vrouwenvannu.redactiedrenthe@gmail.com 

regio
coördinator
Er is vacature vrij voor een regio-coördinator voor de
regio Noord-Oost Drenthe. Heeft u belangstelling neem
dan contact op met Janny Roggen (voorzitter van het PB),
06-20307033, jannyroggen@xs4all.nl
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boduren met
de buren
Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen
(KHTW) gaat boduren met de buren.
Op het moment dat dit wordt geschreven, zijn de meeste
vrouwen nog druk met de gedachten bij de zomer en
vakanties. Echter de bedenkers van de digitale cursus
'Borduren met de buren' niet, zij zijn druk bezig met alle
voorbereidingen. De cursus wordt gegeven door Mary
Fennema en Gea Turksema en heeft als thema: 
'Eigen dorp of stad in beeld'. Een digitale cursus met onder-
steuning van een 'Borduurspecial' en een telefonisch vragen
uurtje. In de Borduurspecial worden de vragen van de cur-
sisten beantwoord en kunnen ter ondersteuning foto’s van de
werkstukken worden geplaatst. Er wordt hard gewerkt zodat
de eerste les in september bij de cursisten in de mailbox is
te vinden. Gea en Mary hebben vorig seizoen ook een digitale
cursus gegeven en tijdens deze cursus hebben zij en de cur-
sisten veel geleerd over de mogelijkheden die een digitale
cursus biedt. Zoals: hoe stel je een vraag en hoe beantwoord
je vragen; hoe komt het antwoord bij alle cursisten; hoe ver-
stuur je een foto naar iedereen. Dingen die niet altijd even ge-
makkelijk verliepen. Daarom is er deze keer gekozen voor
een Borduurspecial voor alle vragen. Deze special krijgt elke
cursist digitaal in de mailbox. Gewone cursussen en work-
shops staan nog niet gepland, mocht dit wel het geval zijn
dan wordt dit via de Handwerkflits bekend gemaakt.

ontmoetingsdag
De commissie Alleenstaanden organiseert een gezellige
Ontmoetingsdag. Alle vrouwen die om wat voor reden dan
ook alleen door het leven gaan zijn van harte welkom.
De ochtend wordt door ons zelf ingevuld  en na een goed
verzorgde lunch  is er een ontspannend middagprogramma.
Wanneer: zaterdag 16 oktober
Tijd: van 10.00 uur tot plm. 16.00 uur
Waar: Hofsteenge, Hoofdstraat 11, 9444 PA Grolloo
Kosten: € 30,- incl. koffie/thee + koek, consumptie en een
uitgebreide lunch.
Betaling:  s.v.p. vóór 10 oktober op bankrekeningnummer:
NL 68 RABO 0116546077 t.n.v. Vrouwen van Nu Drenthe
commissie Alleenstaanden. (o.v.v. activiteit en naam).
In bijzondere gevallen is contante betaling bij binnenkomst
ook mogelijk.
Opgave: vóór 10 oktober bij Trijn Slomp, 0599-235476,
trijnslomp@hetnet.nl of bij Emmy Slagter, 0592-409979,
emmyslagter@g.mail.com
Wij houden ons aan de dan geldende Corona-maatregelen.
Wij zien u graag op deze gezellige dag.
Trijn, Emmy, Tietje, Lammie en Cara
 

feestelijke dag
De commissie Alleenstaanden organiseert een feestelijke
dag ter gelegenheid van hun 45-jarig jubileum.
We beginnen de dag met koffie/thee en iets lekkers. Om de
kas te spekken houden we een verloting. Als u hiervoor een
kleinigheid mee wilt nemen, stellen we dat op prijs.
’s Middags is er een muzikaal optreden in Dickens stijl van
de Dutch Vocals uit Volendam.
Wanneer: zaterdag 11 december
Tijd: van 10.00 uur tot plm. 16.00 uur

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

gratis vervoer
In oktober 2020 bestond Vrouwen van Nu Nederland
90 jaar. Helaas kon dit toen niet gevierd worden en is de vie-
ring verplaatst naar dinsdag 12 oktober 2021 in het Orpheus
Theater in Apeldoorn. Het jubileumfeest begint die dag om
9.45 uur en eindigt rond 17.00 uur. Het programma van deze
feestdag is te vinden op de landelijk website van Vrouwen
van Nu. Via die website is er ook een entreeticket voor deze
jubileum feestdag te koop voor €24,95 per stuk. Dit is inclusief
koffie, thee en lunchbox.
Ook dit jaar zorgt het Provinciaal Bestuur Drenthe weer
voor gratis vervoer per bus naar het feest in Apeldoorn voor
leden van Drentse afdelingen die een entreeticket hebben.
Vaste opstapplaatsen zijn Assen, Beilen, Hoogeveen en Rogat.
Aanmelding voor dit vervoer gaat via de eigen afdeling.

lees verder >>>
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65 jaar lid
Tijdens de jaarvergadering van 14 juli jl. is mevrouw Roelie Klinkhamer-Lubbers
in het zonnetje gezet. Zij is maar liefst 65 jaar lid van Vrouwen van Nu Sleen.
Mevrouw Klinkhamer kon niet bij de vergadering aanwezig zijn maar werd thuis
bezocht door de voorzitter en de penningmeester van afdeling Sleen.
Roelie was blij verrast met de mooie vaas en het bloemstuk erop.
tekst en foto: Jannie Woppenkamp (penningmeester afdeling Sleen)

schotland
De commissie Reizen organiseert een 10-daagse rondreis 
naar Schotland.
Sommige landen moet u minstens één keer bezocht hebben
en één daarvan is Schotland! De natuur in Schotland is een
afwisseling van berggebieden, grote meren (het meer van
Loch Ness), graslanden en rotswanden. Edinburgh is niet
alleen de indrukwekkende hoofdstad van Schotland, het is
ook een bron van inspiratie en creativiteit met het zeer
indrukwekkende Edinburgh Castle.
Het is belangrijk dat u goed van lijf en leden bent. 
Wanneer: van 8 juni t/m 17 juni 2022
Kosten: € 1.495,- (bij minimaal 20 deelnemers).
De 1-persoons kamer toeslag is € 195,-.
Opgave en inlichtingen: vóór 1 januari 2022 bij 
Inge Möhlman, 06-24906670, ingemohlman@gmail.com
Voor meer info zie onze website: 
https://vrouwenvannu.nl/drenthe/commissie-reizen

lüneburger
heide, hamburg
De commissie Reizen organiseert een 5-daagse busreis 
naar de Lüneburger Heide en Hamburg.
Deze reis brengt u naar het prachtige natuurgebied de
Lüneburger Heide. Het hele jaar door kunt u hier genieten van
de rust en uitgestrektheid van dit duizend jaar oude cultuur-
landschap. Tijdens deze reis bezoeken we ook de meer dan
1000 jaar oude hanzestad Lüneburg. Ook bezoeken we de
tweede stad van Duitsland, Hamburg.
Het is belangrijk dat u goed van lijf en leden bent.
Wanneer: van 12  t/m 16 september 2022
Kosten: € 695,- (bij minimaal 25 personen);
€750,- (bij minimaal 20 personen)
De 1-persoons kamer toeslag is €110,-
Opgave en inlichtingen vóór 1 januari 2022 bij
Aly Krol,  0593-526722, alykrol@hotmail.com
Voor meer info zie onze website: 
https://vrouwenvannu.nl/drenthe/commissie-reizen

Waar: Hofsteenge, Hoofdstraat 11, 9444 PA Grolloo
Kosten: € 35,- incl. koffie/thee + traktatie, consumptie en
een 'feestelijke buffet lunch'.
Betaling: s.v.p. vóór 6 december op bankrekeningnummer:
NL 68 RABO 0116546077 t.n.v. Vrouwen van Nu Drenthe
commissie Alleenstaanden (o.v.v. activiteit en naam).
In bijzondere gevallen is contante betaling bij binnenkomst
ook mogelijk.
Opgave: vóór 6 december bij Trijn Slomp 0599-235476,
trijnslomp@het.nl of bij Emmy Slagter 0592-409979,
emmyslagter@gmail.com
Wij houden ons aan de dan geldende Corona-maatregelen.
U bent van harte welkom op ons 45-jarig jubileum!
Trijn, Emmy, Tietje, Lammie en Cara

agrarische
dagen
De Agrarische Dagen van 2020 werden verschoven naar 2021
en zijn ondertussen weer doorgeschoven naar 2022.
Laten we hopen dat in 2022 deze dagen 'in en om Rolde' 
wel door kunnen gaan.

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 1 november 2021.
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