
  

VOORWOORD 
 

Hierbij ontvangt u het programmaboekje voor 

2017. 

 

Zoals elk jaar hebben we weer geprobeerd een 

leuk, leerzaam en gevarieerd programma te 

bieden, met voor elk wat wils. 

Het lastige hierbij is, dat een onderwerp nog zo 

interessant kan zijn, het valt en staat met de 

spreker en het is van te voren niet of moeilijk in 

te schatten hoe die spreker overkomt. 

Het is ook altijd weer de vraag of we het iedereen 

naar de zin kunnen maken. We doen ons best en 

hopen hierin geslaagd te zijn. 

Ook de meiden hebben weer eigen ideeën. Ze 

hebben dan ook inbreng, die we zoveel mogelijk 

proberen te vervullen zonder daarbij de vrouwen 

tekort te doen. Toch heeft dit tot nu toe  helaas 

niet geleid tot meer aanwezigheid van de meiden  

  



 

 

op de bijeenkomsten. We blijven hopen.  

 

Verder bestaan we dit jaar 55 jaar. We vieren dit 

jubileum in oktober met cabaret en gezelligheid. 

 

Wij doen ons best u elke maand een leuke avond 

te bezorgen, we hopen dat u ons beloont met een 

grote opkomst op die avonden. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

  



 

Het Bestuur 
 

Voorzitter: 

Yvonne Knol   0592-863907  2019 

knolyvonne@hotmail.com 

 

Vicevoorziter: 
Mimi Santes-Tolner  0592-559404 2020 

jantienussantes@hetnet.nl  

  

Secretaris: 

 

     

Penningmeester: 

 

 

Contact commissies en coördinator vervoer: 
Margriet Kiesouw  0592-559521  2022 

margrietkiesouw@home.nl  

 

Cursussen: 
Dina Nijmeijer - Pieters 0592-543043   2019 

dnymeyer@ziggo.nl  
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Jaarprogramma 2017 
 

 

Dinsdag 17  januari  

Mevrouw A.C. van Rijn met “Kiera’s kracht” 

over haar gehandicapte dochter 

Eetcafé Hoving     19:45 uur 

 

 

Donderdag 16 februari   

Jaarvergadering met aansluitend  

sketches en kiekjes van eigen activiteiten 

’t Huys van Bunne         19:45 uur 

 

 

Dinsdag 14 maart  

Dames M. Meiburg en H. van Maar met 

“Vrouw bij de brandweer” 

Eetcafé Hoving    19:45 uur 

 

 

Vrijdag 31 maart  

Naar de bioscoop 

Locatie en tijd volgt 



 

 

Donderdag 6 april   

Heer M. Hirschler met “Natuuravontuur in 

Namibië en Botswana” 

Eetcafé Hoving   19:45 uur 

 

Dinsdag 25 april  

Commissievergadering 

Locatie volgt    19:45 uur 

 

Vrijdag 12 mei 

Kookworkshop 

Locatie en tijd volgt 

 

Dagfietstocht  …………………………. 

Avondfietstocht …………………………. 

 

Dinsdag13 juni, donderdag 13 juli en dinsdag 15 

augustus 

Leut en teut op het terras ( of binnen ) 
Eetcafé Hoving  

Vanaf 10.00 uur 

 

 



 

Fietsen en uit eten  

( Alleen voor de meiden )  

Datum en informatie volgt 

 

 

Vrijdag 23 juni  

( Alleen voor de meiden )  

Spelletjesavond  

 

 

Donderdag 21 september  

Heer K. Kajuiter met “Van alles over chocola” 

’t Huys van Bunne   19:45 uur 

 

 

Vrijdag 29 september 

Bowlen 

Informatie volgt  

 

 

Vrijdag 13 oktober 

Jubileum  

Eetcafé Hoving   19.45 uur 

 



Maandag 13 november  

Mevrouw C. van der Linde en  

de heer M. Reuvers over het proces tot 

geslachtsverandering. 

Eetcafé Hoving   19:45 uur 

 

 

Zaterdag 24 november  

( Alleen voor de meiden )  

Sinterklaasavond  

Informatie volgt 

 

 

Maandag 18 december   

Mevrouw J. Rutgers met “Kerstviering met de 

nyckelharpa” 

Eetcafé Hoving   19.45 uur 

 

 

Deelname aan activiteiten van de afdeling, 

commissies, clubs of groepen is voor eigen 

risico. 



Contactpersoon Provinciaal Bestuur: 

(voor alle afdelingen in de gemeente  

Tynaarlo en Aa en Hunze) 

 

Mevrouw Janny Roggen 

Telefoon: 0592-559323 

jannyroggen@xs4all.nl  

 

Wandelen in de Provincie: 

 

Iedere tweede donderdag van de maand: 

12 januari -  

  9 februari - Beilen 

  9 maart - Coevorden 

13 april - Gasselternijveen 

11 mei - Eelde 

  8 juni - Borger  
13 juli - Odoorn 

10 augustus - Ansen 

14 september - Nijeveen 

12 oktober - Oosterhesselen/Gees 

  9 november -  

14 december -   

 
Voor informatie en opgave: 

J. Tolner - Fonk   0592-559280 

f.tolner@ziggo.nl 
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Commissies 
 

 

Excursiecommissie 

1. T. Hoving - Boer  0592-559480  2019 

2. 

 

 

Fietscommissie  
1. J. Tolner - Fonk  0592-559280 2018 

2. J. Homan – De Jong 0592-559343 2019 

3. J. Hoving – Hamming 0592-559229  2020 

4.  

      

 

Bezoekerscommissie 

1. L. Keun - Kuiper  0592-559359  2018 

2. M. Brands - Bosma  0592-559537 2019 

3. M. Tienkamp – Fonk 0592-559369 2020 

4. L. Fonk – Brok  0592-269248 2020 

      

 

 



 

 

 

Perscommissie 

1. D. Loman - Hoentjen  0592-559340  2018 

2.  

3.  

      

 

Kascommissie 

1. H. Timmer - Santes  0592-462462  2019 

2. A. Heikamp - Bolhuis  0592-865007 2020 

 

  

Contactvrouw Agrarische commissie 

M. Brands - Bosma   0592-559537 
brandsbosma@gmail.com 

 

 

Contactvrouw naar provinciaal en landelijk 

bestuur:  
Dini Loman - Hoentjen  0592-559340 
lomandenh@hetnet.nl  
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Clubs 
      

Handwerkgroep: 

J. Siegers - Hingstman  0592-559348 

D. Gomarus - Eefting   0592-559374 

 

 

Literatuurgroep: 

D. Loman - Hoentjen   0592-559340 
lomandenh@hetnet.nl  

 

 

Wandelen met Vrouwen van Nu: 

J. Tolner - Fonk   0592-559280 
f.tolner@ziggo.nl 
 

 

Meiden van Nu:  
Margriet Kiesouw - Keun   0592-559521 

margrietkiesouw@home.nl 
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Lidmaatschap/Contributie 
 

Voor 2017 bedraagt de contributie  € 50,50*  

De verdeling van het bedrag: 

Afdelingskas 52%   € 26.25 

Provinciale kas 16,7%  €   7,30 

Landelijke kas  31.3%   € 16,95  

     € 50,50 

*  inclusief het ledenblad “Vrouwen van Nu” 

 

De jaarlijkse contributie wordt door de ledenraad 

vastgesteld op basis van prijsindex, 

consumentenprijzen van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek.  

 

 

Einde Lidmaatschap  

Bedanken voor het lidmaatschap dient schriftelijk 

aan het Bestuur kenbaar gemaakt te worden en 

wel voor uiterlijk 30 oktober.  

 

 

 



Website Vrouwen van Nu 

 
 

Op de website van Vrouwen van Nu is er op 

landelijk, provinciaal en afdelingsniveau een 

afgeschermd gedeelte “Voor Leden” ( menuknop 

linksonder ). 

Hieronder wordt informatie gepubliceerd die men 

niet openbaar wil plaatsen. Om toegang te krijgen 

tot deze afgeschermde gedeeltes hebben leden 

inloggegevens nodig. 

 

 

 

Landelijk:  

Hieronder treft u jaarverslagen, formulieren, 

ledenblad en andere interessante zaken. 

 

Inloggen met: 

Gebruikersnaam: lidlandelijk 

Wachtwoord:  lan9013 

 

 

 



 

Provincies: 

Hier treft u informatie van het provinciaalbestuur 

aan zoals contactgegevens commissieleden, 

werkgroepleden verslagen van bijeenkomsten, 

enz. 

Deze informatie verschilt per provincie 

 

Inloggen met: 

Gebruikersnaam: liddrenthe 

Wachtwoord:  dre8592 

 

 

Afdelingen: 

Hieronder staat informatie over afdelingsbesturen 

zoals contactgegevens, werkgroepleden, 

verslagen van bijeenkomsten enz. 

De informatie verschilt per afdeling. 

 

Inloggen met:   

Gebruikersnaam: liddonderen 

Wachtwoord:  don7460 

 

 

 



 

Vrouwen van Nu heeft als missie om met de 

kracht van vrouwen de leefomgeving te 

versterken. De vereniging heeft geen politieke 

of religieuze kleur. Elke vrouw is welkom. Met 

circa 48.500 leden georganiseerd in ruim 548 

afdelingen zijn we de grootste 

vrouwenvereniging van Nederland.  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsweg 8   Donderenseweg 1  

9497 PN  DONDEREN  9496 PA  BUNNE 

Telefoon: 0592-559228   Telefoon: 050-3092275 

info@eetcafehoving.nl  huysvanbunne@hetnet.nl 
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