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Vrouwen van Nu – Afdeling Kropswolde 

Sinds 29 december 1947 is Kropswolde een afdeling van de 

landelijke vereniging Vrouwen van Nu.  

We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben 

voor hun leefomgeving, aan hun persoonlijke ontwikkeling 

willen werken en die hun stem willen laten horen in de 

maatschappij. Van januari t/m december bieden wij jaarlijks 

een afwisselend en interessant programma met diverse 

bijeenkomsten en lezingen. Iedere activiteit heeft bij ons een 

educatief, onderhoudend of creatief karakter, waarbij 

gezelligheid, hartelijkheid en betrokkenheid kenmerkend is. 

De vrouwen van onze afdeling delen verschillende hobby’s 

met elkaar in interessegroepen zoals de wandelclub, fietsclub, 

creActief, leeskring, kunstclub en bridgeclub. 

De reiscommissie regelt excursies en de bezoek-

commissie denkt aan het wel en wee van onze leden.   

 

Leden van andere afdelingen van Vrouwen van Nu kunnen 

ook aanschuiven bij de bijeenkomsten van onze afdeling. 

Graag vooraf aanmelden bij de secretaris,  

Jenny Terburg, 0598-381786 of jhterburg@hotmail.com 

We verzoeken u om uw ledenpas mee te nemen.   

 

mailto:jhterburg@hotmail.com
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Van de voorzitter Kropswolde 

Geachte leden , 

 

Terugkijkend op en nagenietend 

van een wervelend, heel gezellig 

feest van het 75-jarig bestaan, gaan 

we komend jaar er weer met frisse 

moed tegenaan.  

De thema- en afdelingsavonden 

zijn al besproken en gepland voor 

2023 en deze avonden beloven weer 

interessant en gezellig te worden. 

Voor iedereen zal het even wennen zijn het 

programmaboekje voor het seizoen 2023 in november 2022 

te ontvangen, maar zoals bekend zal dit in de toekomst ook 

zo zijn. 

Het bestuur spreekt de hoop uit veel mensen te mogen 

begroeten op de geplande avonden van de Vrouwen van Nu 

in Kropswolde.  

Verschillende groepen zijn met hun activiteiten gestart 

en vanzelfsprekend stimuleren wij ook de opkomst bij de 

bijeenkomsten van de verschillende afdelingen:  creatieve 

club, kunstclub, reisclub, wandelclub, fietsclub, leeskring, 

bridgeclub en filmclub. 

Namens het bestuur wens ik jullie een leuk en vooral 

gezond jaar. 

 

                              Petra Brinkhuizen  
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Locatie bijeenkomsten  

Alle bijeenkomsten worden op onderstaande plaats  

en tijden gehouden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

 

’T KROPSHUUS 

Woldweg 114 

9606 PH  Kropswolde 

tel. 0598-372588 

beheerder: Ciska de Veen 

 

 

Aanvangstijden: 

afdelingsavond:     19.30 uur 

thema-avond:        19.30 uur 

workshop ochtend: 9.30 uur 

workshop avond:  19.00 uur 
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Website  

Kijk voor alle NIEUWS op onze website:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFDELINGSSITE   www.vrouwenvannu.nl/kropswolde 

Gebruikersnaam:   ………….. 

Wachtwoord:          ………….. 

 

Het deel ‘VOOR LEDEN’ is alleen toegankelijk voor leden 

van de afdeling Kropswolde. Hier moet u het wachtwoord 

invullen. In dit gedeelte vindt u ook onze LEDENLIJST, 

AGENDA’s, NOTULEN en FOTO’s van activiteiten.  

 

Landelijke + provinciale site hebben dezelfde inloggegevens: 

PROVINCIALE SITE www.vrouwenvannu.nl/groningen 

LANDELIJKE SITE www.vrouwenvannu.nl 

Gebruikersnaam:   …………. 

Wachtwoord:          …………. 

http://www.vrouwenvannu.nl/kropswolde
http://www.vrouwenvannu.nl/groningen
http://www.vrouwenvannu.nl/
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Bestuursleden 

Voorzitter / 

Programmavoorbereiding 

Petra Brinkhuizen 

 

 

 

 

 

 

Secretaris 

Jenny Terburg 

 
 
 
 
 
 
 

Webmaster/ 

programmaboekje 

Willy van der Meer 
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Penningmeester  

Korry Jonker 

 

bankrekeningnummer          

Vrouwen van Nu NBvP afd. 

Kropswolde NL88RABO 0126 388113 

 

 

 

Ledenadministratie 

Evelyn Dijkman 
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P R O G R A M M A   2023 

Donderdag 19-1-2023 

Nieuwjaar met Maas & Folgerts 
Margret Maas en Rieks Folgerts kennen elkaar al jaren. Hun  

repertoire bestaat voornamelijk 

uit Groningse liedjes. Muziek 

en tekst zijn zelf geschreven en 

vertaald door Henk Puister en 

Dick Kamphuis. Een garantie 

voor een gezellige avond. 

 
                    Bediening: groep 7 

 

Maandag 13-2-2023  

Jaarvergadering en 

Toneel: De schoonheidsparty 
Een komisch spel, met aspecten die ook nu actueel zijn.  

 

Dit spel, vol  

met hilarische 

misverstanden, 

wordt 

gespeeld door 

7 Vrouwen 

van Nu. 

 

 

Bediening: groep 8 
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Donderdag 16-3-2023  

Herman Sandman 

 

Vanoavend  

hebben wie columnist 

en schriever  

Herman Sandman 

nuigd. 

 

‘t Kon minder… 
 

 

Bediening: groep  1 
 

 

 

Donderdag 23-3-2023  

Thema-avond         De Traumahelicopter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline Medema geeft een beeld van haar werk bij het 

Medisch Mobiel Team van het UMCG. 
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Maandag 17-4-2023  

“Voettocht naar Rome”  

door Lideke Bierema 
Wandelend door België,  

Frankrijk en Zwitserland naar  

Rome.  

Een zeer persoonlijk verhaal  

met alle facetten van het alleen  

wandelen.  

Emoties, anekdotes, de natuur en 

wat een wandeling met je doet  

als persoon.  
 

Bediening: groep 2 
 
 

Maandag 24-4-2023 

Thema-avond met de Boswachter 
Boswachter Jaap Kloosterhuis werkt bij Staatsbosbeheer 

Nationaal Park Lauwersmeer. "De natuur is iedere dag anders 

en altijd valt er van alles te ontdekken en te beleven”. 
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Donderdag 25-5-2023 

Busje komt zo… 
(om 10.00 uur) 

Een verrassingsdagreis 

met de nodige stops, o.a. 

voor koffie met gebak en 

een warm buffet. 

Reisleider Jan Helmers 

belicht zijn Groningerland 

eens van de andere kant. 

Met medewerking van het 

Busmuseum Hoogezand. 
 

 

Zomerstop      Zomerstop 

 
 

Maandag 18-9-2023  

Een mooie middag met….high tea   
Na de zomerstop gaan we vanmiddag lekker bijkletsen onder 

het genot van een heerlijk 

kopje thee of koffie, met 

wat lekkers erbij.  

 

Een hele zomer elkaar niet 

gezien, dus altijd gezellig. 
 

Bediening: groep 3 
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Donderdag 19-10-2023 

Bonita Modeshow 
Vanavond houden we een modeshow met eigen leden als 

mannequins. De laatste modetrends trekken aan u voorbij met  

kleding van de firma Bonita uit Hoogezand. 
 

 
Bediening: groep 4 

 
 

Maandag 6-11-2023  

Thema-avond 

Cultuurhistorie 

Dr. Egge Knol  

over de Groninger Borgen 
 

Egge Knol is conservator 

archeologie en geschiedenis van het 

Groninger Museum.  
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Maandag 20-11-2023  

Ynskje Penning – Emo’s labyrinth  
 

Boekbespreking door de 

auteur. Over Abt Emo, van 

het klooster in 

Wittewierum. Het boek zet 

een helder tijdsbeeld neer 

over het gewone leven in de 

hoogtijdagen van de 

Middeleeuwen. 

 

 

Bediening: groep 5 
 
 
 

Donderdag 21-12-2023 

Kerst 
 

 

 

 

Deze kerstavond vieren we samen  

in het Kropshuus. 

Het wordt een avond in nostalgische  

kerstsfeer. 

                                 Bediening: groep 6 
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CreActief 

De Commissie CreActief is actief op het gebied van 

schilderen, bloemschikken, textiel, klei, handvaardigheid etc. 

 

23 maart 2023  

Paasstuk/ Paasversiering  

sept/oktober 2023  

Herfstdecoratie voor thuis  

21 december 2023  

Kerststuk/ Kerstversiering  

 

De commissie bestaat uit: 

Evelyn Dijkman 

Jenny Brands 

Marry Homan 

 

Kascontrolecommissie  

 
De kascontrolecommissie controleert jaarlijks de financiële 

administratie. De commissie heeft 3 leden.  

Zittingsduur is 3 jaar.  

 

Frida Houwen aftredend 2024 

Mia Sporrel aftredend 2023 

Siena Ottens aftredend 2024 
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Kunstclub 

De Kunstcommissie organiseert een 

aantal keren per verenigingsjaar 

een activiteit, gepland of ad hoc. 

Dat kan zijn een bezoek aan een 

kunstenaar, galerie, museum of iets 

dergelijks. Geplande activiteiten in 

2023 zijn: 

 

 

Vrijdag 24 maart, 14.00 uur bezoek aan kunstschilder Geert 

Schreuder in Onstwedde. Tijdens dit bezoek vertelt hij over 

zichzelf, zijn werkwijze en zijn werk.  

Website www.geertschreuder.nl.  

 

Donderdag 28 september, 14.00 uur bezoek aan galerie 

Ruigewaert (kunst, antiek en interieur) De eigenaresse vertelt 

over de lopende expositie, kunstenaars, kunstwerken en de 

andere objecten in de galerie. www.galerieruigewaert.com 

 

De commissie bestaat uit:  

Jenny Terburg  

Liny Imminga  

 

http://www.galerieruigewaert.com/
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Reiscommissie 

Woensdag 10 mei 2023, om 14.00 uur:  

Bezoek aan Tuinfleur te Oostwold, 

gelegen aan de oever van het 

Oldambtmeer, 5 km van 

Winschoten.  
Deze verrassende, diepe tuin 

beslaat 6.000 m2 en omvat 12 

tuinkamers waarin duizenden 

bloembollen en een collectie van 

diverse bloeiende vaste planten te 

vinden zijn. Een volmaakt goed 

onderhouden en indrukwekkend geheel! 

 

 

 

Donderdag 12 oktober 2023, 14.00 uur:  

Bezoek aan Zechsal te Veendam 

Zechsal is de magnesiumspecialist. Ze 

gebruikt voor al haar producten de meest 

pure en best opneembare vormen van 

magnesium. Zechsal biedt een reeks van 

producten waarbij magnesium uit de 

Zechsteinbron door de huid wordt opgenomen. Eerst wordt er 

een lezing gehouden waarna ook de mogelijkheid  bestaat om 

– vrijblijvend - producten te kopen. 

 

 

De Reiscommissie bestaat uit:  

Marianne Meiberg   

Gré Niewold    
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‘Samen naar de film is leuker’ 

Tweewekelijks, op 

dinsdagmiddag, is in 

bioscoop Vue in Hoogezand 

de filmmiddag VUE Plus, voor 

filmliefhebbers die op een 

rustig moment naar de 

bioscoop willen. Een kaartje 

kost € 7,50 voor film, koffie 

met lekkers. Meerdere leden van onze afdeling gaan hier 

regelmatig naartoe.  

Op de website van VUE Bioscoop Hoogezand staat meer 

informatie hierover, maar je kunt je ook aanmelden bij ons lid 

Anneke Kuil. Zij kan je plaatsen in de app ‘Samen naar de 

film VvNu’, waarin zij laat weten wanneer welke films 

getoond worden en waarin jij kunt laten weten dat je komt 

kijken.  

Contactpersoon: Anneke Kuil  

Bridgeclub 

De bridgeclub komt  van september 

tot mei iedere maandagmiddag 

bijeen van 14.00-16.30 uur  

in ’t Kropshuus te Kropswolde.   

 

 

Contactpersoon:  

Sina Diertens  
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Wandelclub 

Van eind september t/m mei wordt eens per 14 dagen, 

wisselend op dinsdag-, woensdag- of donderdag, een route 

van ongeveer 8 km gelopen. We starten om 13.30 uur op 

verschillende locaties.  

 

De geplande data voor seizoen 2023 zijn (data onder 

voorbehoud wijzigingen:  

 

dinsdag 3 januari 2023 

woensdag 18 januari 2023  

donderdag 2 februari 2023 

dinsdag 14 februari 2023 

woensdag 1 maart 2023 

donderdag 16 maart 2023 

dinsdag 28 maart 2023 

donderdag 6 april 2023 

dinsdag 18 april 2023 

woensdag 3 mei 2023 

dinsdag 16 mei 2023 

 

dinsdag 10 oktober 2023 

woensdag 25 oktober 2023 

donderdag 9 november 2023 

dinsdag 21 november 2023 

woensdag 6 december 2023 

 

 
Coördinator:  

Rika Doddema  
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Fietsclub 

Eens per maand wordt op de woensdag- of donderdagmiddag 

een fietstocht van 35-45 km gereden. Inmiddels hebben de 

meeste dames van de fietsclub een elektrische fiets, zodat 

wind of afstand er minder toe doen. Het is altijd erg gezellig, 

met halverwege een pauze met een kopje thee of koffie. In 

september wordt er een hele dag gefietst, met een lunch en 

twee drinkpauzes. Meestal vertrekken we vanaf de kerk in 

Kropswolde om 13.00 uur. 

2023 
woensdag 12 april  
donderdag 11 mei 

woensdag 7 juni 

donderdag 6 juli 

woensdag 2 augustus 

donderdag 31 augustus 

woensdag 27 september 

 
 

 

 

 

Hebt u interesse,  

neem dan contact op met  

de coördinator:  

Elly Zuiderweg 

 



Leeskring 

Vier boeken zijn geselecteerd door een commissie van de 

Stichting Literatuurclubs Drenthe.  De boekbesprekingen 

zijn vrijdags van 13.30-15.30 uur in het Kropshuus. 

Contactpersoon: Fennie Fennema 

 

Vrijdag 17-2-2023 

Onder buren | Juli Zeh 

Stadsmens Dora verhuist in coronatijd met 

haar hondje vanuit Berlijn naar het 

platteland. Het leven in het kleine dorp is 

echter niet zo idyllisch als het op het eerste 

gezicht leek. 

 

Vrijdag 14-4-2023 

Aleksandra | Lisa Weeda 

Lisa Weeda reist in opdracht van haar 94-

jarige grootmoeder Aleksandra naar 

Loegansk in Oekraïne, op zoek naar het 

graf van haar oom Kolja, die sinds 2015 is 

verdwenen. Lisa weet de grenspost van het 

oorlogsgebied te trotseren en in haar vlucht 

tuimelt ze terug in de tijd.  

 

Boek 3 en 4 zijn nog niet bekend, maar de besprekingsdata 

kunnen vast genoteerd worden in uw agenda: 

 

Vrijdag 13-10-2023 

Vrijdag 15-12-2023 
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Bezoekcommissie 

De 

bezoekcommissie 

brengt een bezoekje 

aan leden, die 

langdurig ziek zijn 

of in het ziekenhuis 

zijn opgenomen 

(uiteraard alleen als 

de commissie 

hiervan in kennis is 

gesteld), van wie de 

partner is overleden, 

of die 25, 40, 50 of 60 jaar getrouwd zijn. Ook brengen zij 

elke 5 jaar een bezoekje aan leden van 80 jaar en ouder.  

 

De commissie bestaat uit 3 leden en de zittingsduur is 2x3 

jaar.  

Hilda Kwebeman aftredend 2025 

  

Mia Sporrel aftredend 2023 

  

Stijn Smit aftredend 2024 
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Contactleden 

De leden worden ingedeeld per 

groep. Ieder lid kan op de 

ledenlijst zien in welke groep zij is 

ingedeeld. Onze afdeling bestaat 

inmiddels uit 8 groepen. Eens per 

twee jaar is er een nieuw contactlid. Zij evalueert eens 

per jaar samen met de groepsleden het programma van 

de VvNu, geeft desgewenst zieken door aan de 

bezoekcommissie en regelt de bedieningshulp op een 

afdelingsavond . Van ieder lid wordt verwacht dat zij 

een keer de taak van contactdame op zich neemt. 

 

groep 1 Anja de Graaf 

  

groep 2   Hillie Duinkerken   

  

groep 3   Betsy Samplonius   

  

groep 4   Anneke van Kregten  

  

groep 5   Gerda Smit  

  

groep 6   Ina Molema  

   

groep 7 Stijn Smit   

  

groep 8  Gré Niewold 

 

 

Allen zijn aftredend in 2025  
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Lidmaatschap 

Vrouwen van Nu Kropswolde is een afdeling met zo’n 

honderd leden. Nieuwe leden sluiten zich gemakkelijk bij 

ons aan en worden lid van de grootste vereniging voor 

vrouwen in Nederland. Zij krijgen daarbij toegang tot een 

netwerk van ruim 29.000 vrouwen die verspreid door het 

hele land uiteenlopende activiteiten organiseren.  

Een nieuw lid wordt, indien zij dit wenst, opgevangen 

door een gastvrouw. Deze begeleidt haar de gehele 

avond en maakt haar wegwijs binnen de vereniging.  

 

Onze gastvrouwen zijn: 

Hillie Keen  

Sina Diertens  

Stijn Smit   

 

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. 

Wil je het lidmaatschap beëindigen, geef dit dan vóór  15 

oktober schriftelijk door aan de Ledenadministratie: 

Evelyn Dijkman.  

Zeg je op na 15 oktober, dan ben je helaas nog een jaar 

contributie verschuldigd!!!!!!!!!!!! 
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Contributie  

De contributie voor 2023 bedraagt € 56,50. 

De verdeling is als volgt: 

Afdelingskas  52%       € 29,40 

Provinciale kas   10%    €   5,65 

Landelijke kas  38%    € 21,45 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, wordt de 

contributie automatisch geïnd, na toestemming hiervoor 

van het betreffende lid, middels een formulier van de 

ledenadministrateur van de afdeling. Dit gebeurt in de 

maand januari. De factuur zit bij het decembernummer 

van het ledenblad. 

 

AVG  

In de privacyverklaring op onze website vindt u informatie 

over de bescherming van uw persoonsgegevens. Tijdens 

afdelingsavonden en evenementen kunnen foto’s worden 

gemaakt voor publicatie achter het ledengedeelte op de 

website. Indien u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dat melden 

bij de webmaster. 
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KNFG geleidehonden 

Wij sparen doppen voor de Geleidehond  Svp 

alleen droge, SCHONE!!! harde, ronde 

doppen, zonder kartonnen– of metalen 

lipje inleveren.  Op de afdelingsavonden 

kunnen de door u verzamelde doppen worden 

ingeleverd (bij Korry Jonker). 

https://geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-

in-actie/doppen-sparen. 

Vrouwen van Nu - Landelijk 

Castellum gebouw 

Loire 198 

2491AM Den Haag 

tel. 070-3244429   

website:     www.vrouwenvannu.nl  

e-mail:      bureau@vrouwenvannu.nl  
 
Circa 29.000 leden maken Vrouwen van Nu tot een 
krachtige en actieve vereniging; de grootste vereniging van 
vrouwen in Nederland. Vrouwen van Nu is een vereniging 
waarbinnen vrouwen hun ideeën vorm kunnen geven en 
zich kunnen ontplooien. We staan open voor nieuwe 
initiatieven van mensen binnen en buiten de vereniging. 
Nieuwe leden worden van harte verwelkomd en kunnen 
direct actief worden en deelnemen aan tal van activiteiten. 
Dat maakt Vrouwen van Nu tot de boeiendste vereniging 
van vrouwen in Nederland. De vereniging staat open voor 
vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke 
partijpolitiek. 
 

https://geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen
https://geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen
http://www.vrouwenvannu.nl/
mailto:bureau@vrouwenvannu.nl
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Missie:  
‘Vrouwenkracht voor een betere wereld; 
met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken’ 
Met de energie, de talenten en het sociale hart van vrouwen 
van nu bouwen we mee aan een wereld waarin ieders 
talenten worden benut en verder ontwikkeld, iedereen zich 
gezien en gewaardeerd weet en de toekomst voor nieuwe 
generaties geborgd is. Wij hebben de overtuiging dat een 
belangrijke voorwaarde voor het bereiken van zo’n wereld 
is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig en volwaardig 
deelnemen aan de samenleving. 
 
 
Visie:  
Vrouwen van Nu zijn toegerust om in actie te komen 
wanneer dat nodig is vanuit hun zorg en oog voor de 
leefomgeving en elkaar. Vrouwen van Nu zijn praktisch en 
effectief in hun aanpak. Het is het vrouwzijn en de 
daadkracht die hen binden en hun bereidheid te 
onderzoeken en te leren. 
 

 
Ledenpas  

Elk lid van de Vrouwen van 

Nu ontvangt een ledenpas. 

Deze biedt, naast toegang tot 

de vele activiteiten van de 

vereniging, ook korting op 

het aanbod van anderen.  

Uitgebreide informatie over het aanbod vindt u op de 

website www.vrouwenvannu.nl.   

Ga naar /voor leden/ en log in met ….. , wachtwoord: … 

Klik het blokje: ledenpas aan t.b.v. ledenaanbiedingen. 

http://www.vrouwenvannu.nl/
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Landelijk Magazine Vrouwen van Nu  
 

Alle leden ontvangen als onderdeel van 

hun lidmaatschap het Vrouwen-van-

Nu-magazine. Dit komt vier keer per 

jaar uit en bevat een landelijk deel met 

artikelen, interviews, boek-recensies.  

De provinciale katernen worden gevuld 

door provincieredacties. 

 

Landelijk Kennisnetwerk Textiel  
Vrouwen van Nu 
Wil jij ideeën en tips met betrekking tot handwerken en 

textiele werkvormen uitwisselen, vragen stellen, 

handwerkactiviteiten van Vrouwen van Nu aankondigen of 

werkstukken laten zien? Word dan lid. Lidmaatschap is 

gratis voor Vrouwen-van-Nu-leden.  

Aanmelden via netwerken@vrouwenvannu.nl. 

 

Landelijke activiteiten 2023 
Internationale Vrouwendag 8 maart 2023 

Prinsessendag 12 september 2023 

 

Sponsorkliks  
Als u toch al van plan was om online een bestelling te doen, 

doe dit dan via SponsorKliks, zodat u Vrouwen van Nu 

steunt met uw aankoop. Via de landelijke Vrouwen van Nu 

website komt u bij SponsorKliks. U kunt ook de 

SponsorKliks app downloaden.  

Selecteer Vrouwen van Nu als uw sponsordoel. 

mailto:netwerken@vrouwenvannu.nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9181
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Provinciale activiteiten 2023 

Provinciale activiteiten 2023 

9-2-2023  Prov Noordelijk overleg 

14-2-2023 Cursus Huckaback handwerken 

1-3-2023 Cursus dubbel- en doubleface haken  

8-3-2023 Internationale Vrouwendag  

11-3-2023 LAW Groninger Borgenpad (en ook op 8-4,  

 6-5, 10-6, 1-7, 9-9 en 14-10-2023) 

21-3-2022 en 4-4-2023 Hoed/tas/sloffen vilten (2x dagdeel) 

28-3-2023 Commissiedag Provinciaal Bestuur 

12+13-4-23 Handwerkexpositie, Broeckhof, Zuidbroek  

19-4-2023 Jaarvergadering Provinciaal Bestuur 

Meer info over de provinciale activiteiten vindt u op de  

Website: www.vrouwenvannu.nl/groningen 

Facebook: facebook.com/vrouwenvannuprovinciegroningen 

Twitter:  @vrouwenvannugro 

 

Provinciale Kringen 

Kring Veenkoloniën is te bereiken via e-mail 

vvnkringveen@gmail.com.  
De provincie Groningen is ingedeeld in 6 

kringen en 41 afdelingen: 1. Westerkwartier 

(niet actief), 2. De Woldstreek   3. Oldambt  

4. Veenkoloniën (waarin Kropswolde) 

5. Westerwolde   6. Eemsmond (niet actief).  

Op 10 maart 2023 is de KRINGAVOND mmv Toneelgroep 

PARVU in hotel Parkzicht in Veendam. Entree € 15,- incl 

koffie/thee/pauzedrankje. Echtgenoten en vriendinnen 

mogen mee.  Opgave via de eigen afdeling (Jenny Terburg).  

http://www.vrouwenvannu.nl/groningen
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Provinciale Commissies en Werkgroepen 

SERVICEPUNT  

Het servicepunt staat ten dienste van de afdelingsbesturen 

en de leden door het organiseren en verzorgen van 

trainingen en cursussen en het geven van adviezen. 

AGRARISCHE COMMISSIE:  

ondersteunt en stimuleert agrarische vrouwen. 

COMMISSIE WONEN, CULTUUR, REIZEN, 

HANDWERKEN EN TEXTIELE VORMGEVING:  

brengt zaken onder de aandacht zoals literatuur, muziek en 

zang, reizen, wonen, creativiteit en handwerken en de 

Expositie Vrouwen van Nu. 

De Commissie Handwerken is eveneens te volgen op de 

Facebook-pagina Nieuwsdraadjesonline en ook op 

Instagram 

KASCOMMISSIE:  

controleert de jaarlijkse financiële verantwoording 

Meer informatie over cursussen en andere activiteiten van 

de provincie vindt u op www.vrouwenvannu.nl/groningen 

 

  

http://www.vrouwenvannu.nl/groningen
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Overzicht activiteiten 2023 

19-jan Afdelingsavond 

13-feb Afdelingsavond (jaarvergadering) 

17-feb Leesclub 

10-mrt Kringavond Veenkoloniën 

16-mrt Afdelingsavond 

23-mrt CreActief Pasen 

23-mrt Thema avond 

24-mrt Kunstclub 

14-apr Leesclub 

17-apr Afdelingsavond 

24-apr Thema avond 

10-mei Reiscommissie 

25-mei Afdelingsbusreis 

sep/okt CreActief Herfst 

18-sep Afdelingsavond 

28-sep Kunstclub 

12-okt Reiscommissie 

13-okt Leesclub 

19-okt Afdelingsavond 

6-nov Thema avond 

20-nov Afdelingsavond 

15-dec Leesclub 

21-dec CreActief Kerst 

21-dec Afdelingsavond Kerst 
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www.vrouwenvannu.nl/kropswolde 

www.facebook.com/vrouwenvannu.kropswolde 

            lay-out en redactie willy van der meer 

 

 

 

 

http://www.vrouwenvannu.nl/kropswolde
https://www.facebook.com/vrouwenvannu.kropswolde

