Beste leden,
De laatste bijeenkomst van dit seizoen staat voor de deur. In de zomer zijn er echter ook nog allerlei
actviteiten waaaraan u kunt meedoen.
We (het bestuur) hebben ze voor u op een rijtje gezet samen met enkele mededelingen.

Mededelingen:

De quizcommissie is nog op zoek naar 2 dames die mee waillen helpen om de jaarlijkse
quizavond te organiseren. Als u van puzzelen houdt, is dit net iets voor u. U kunt zich opgeven bij het
bestuur.
Om onze website bij te houden is er ook versterking nodig. In het najaar waordt er waeer een
cursus gegeven, waaar u alles leert waat nodig is. Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij het bestuur.
De hoge brandstofprijs heef het bestuur doen besluiten om de kilometervergoeding voor
alle reisjes die voor de Vrouwaen van Nu gemaakt waorden zoals tuinbezoek en museumbezoek
voorlopig vast te stellen op 30 cent per kilometer.

Actviteiten:
20 april

Onze laatste bijeenkomst in de Spil. Mevrouwa Nijlunsing vertelt over haar leven in
Alaska met haar toenmalige man Jim, die een pelsdierjager is. Aanvang: 19.45uur

10 mei

Provinciale jaarvergadering bij van der Valk in Emmen. Aanvang 14.00uur.
Opgaven via de lijst op 20 april of voor 5 mei bij het bestuur. Het provinciale bestuur
bestaat nu nog uit 2 leden, die allebei afreden. We hopen dat er nieuwae
bestuursleden gevonden waorden.

20 mei

Met de Vrouwaen van Nu naar de Floriade. Voor 25 euro kunt u met de bus naar
de Floriade. Op de terugwaeg waordt u nog een diner aangeboden. Het waordt
georganiseerd door de provincie, die daarmee tevens haar 90 jarig jubileum viert.
Opgave via de lijst op 20 april of voor 1 mei bij Henny Veen.

24 en 25 mei

Exposite van handwerken en textele werkvormen in zaal Meursinge in Westerbork.
De entree is grats en u kunt er op eigen gelegenheid naar toe.
24 mei van 10.30uur tot 17 uur en 25 mei van 10 uur tot 17 uur.

26 mei

SVT viert het 75 jarig bestaan met een markt op het sportveld waaar alle verenigingen
uit Tynaarlo zich kunnen presenteren. Ook de Vrouwaen van Nu heef een kraampje.
Hierover waordt met enkele commissies contact opgenomen. Aanvang 14 uur.

31 mei

Fietspuzzeltocht. Start om 18.30uur bij de Spil. Uitwaijkdatum 2 juni

7 juni

Klootschieten. Start om 18.30uur bij het Wite Huis.

8 juni

Lange fietstocht. Start om 9.30uur bij café Centraal. Uitwaijkdatum 14 juni

13 juni

Agrarische themadag ”Vrouwaen tmmeren aan de waeg” in Echten. Aanvang 9.30uur.
Opgave bij Wemy Pieters of Marja Reinders.

23 juni

Roddel en Borrel bij café Centraal. Aanvang 14.00uur

11 augustus

Roddel en Borrel bij café Centraal. Aanvang 14.00uur

27, 28, 29, september en 4 en 5 oktober
De agrarische dagen in de omgeving van Rolde. Opgave bij Wemy of Marja.
We waeten nog niet op waelke dag Tynaarlo ingedeeld is.

