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Internationale Vrouwendag
Op 9 maart viert Vrouwen van Nu Groningen de vrouwendag.
En het loopt storm, meer dan 80 vrouwen hebben zich al aangemeld voor deze dag.
Natuurlijk een mooi programma met theatergroep WAARK, naar buiten met Sanne Meijer
en Iris van den Brand met het verhaal Sterke Vrouwen in Oost Groningen, bewegen op
de stoel met Margriet Taselaar en de film Nynke. Dit alles onder het genot van koffie met
lekkers en een lunch tussen de middag.
Maar laten we ook niet vergeten wat Internationale Vrouwendag inhoudt. Het is de dag
dat we strijden voor gelijkwaardigheid in onze samenleving en ver daarbuiten en
realiseren we ons ook wat er de afgelopen decennia hiervoor al is gedaan door vrouwen.
Een mooi voorbeeld daarvan is de film Suffragette, een aanrader voor de afdelingsavond
en te huur via het PB.
Vrouwen van Nu ontmoetingsdag op de Floriade
Er kwamen steeds meer geluiden dat de dag 29 april te vroeg zou kunnen zijn voor het
aangeplante groen op de Floriade en dat veel leden en tuincommissies de voorkeur
gaven aan een latere datum.
Het Landelijk Bestuur heeft daarom besloten om deze dag te verplaatsen naar vrijdag 20
mei 2022. Heeft u belangstelling voor deze dag en wilt u mee? Stuur dan voor 15 april
een mail aan vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com. Bij voldoende deelname zet het PB
een gratis bus in voor het vervoer naar Almere.
Spreken in het openbaar
Voor deze cursus hebben zich inmiddels 5 vrouwen gemeld. Er kunnen nog meer bij.
Mocht je belangstelling hebben, meld je dan bij het secretariaat.
Leeskringen
Voor afdelingen, die nog leeskringen hebben, is er onlangs weer nieuwe informatie op de
website geplaatst. Kijk maar eens op de website Boeken 2021/2022 | Groningen |
Vrouwen van Nu
Commissies
Wonen en Cultuur
Op woensdag 13 april is er een lezing met muziek uit de Mattheus Passion in de kerk van
Noordlaren. De aanvang is 13.30 uur en het einde om 16.00 uur. Halverwege is er
koffie/thee in het dorpshuis van Noordlaren. Kosten € 12,50. Meer over deze lezing vindt
u op onze website Lezing over de Mattheus Passion | Groningen | Vrouwen van Nu
Handwerken en Textiele werkvorming
De jaarlijkse expo is op 13 en 14 april in de Broeckhof te Zuidbroek. Meer informatie
hierover volgt.
Agrarische
De agrarische ontmoetingsdag is op 24 maart met als onderwerp “Eiwit-transitie”. Meer
informatie hierover volgt.
Reiscommissie
De commissie organiseert dit jaar 6 keer een wandeling van 8 tot 10 km. door de
provincie.
De eerste wandeling is op 17 maart, verzamelen bij Gasterij Smeerling, Smeerling 15 te
Ontwedde om 10.00 uur. Als u mee wilt wandelen, stuur dan voor 10 maart een mail aan

jbsmaal@gmail.com. Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandeling. De koffie/thee
is voor eigen rekening.
De tweede wandeling is op 21 april in de omgeving van Haren, verzamelen om 10.00
uur bij restaurant Sassenhein, Lutsborgweg 53, 9752VT Haren. Na de wandeling is er
gelegenheid voor koffie/thee. Graag aanmelden voor 14 april bij jbsmaal@gmail.com.
Is er toekomst voor de reiscommissie?
De animo en aanmeldingen voor de reizen lopen terug. De Reiscommissie beraadt zich op
stappen, verder gaan of niet? Daarom schreef ze hieronder het volgende stukje.
Onze reizen en hoe verder?
In de MOI eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over onze reizen in 2022. Vol
enthousiasme zijn we hiermee aan de slag gegaan. Toch valt het aantal aanmeldingen
tot nu toe tegen. Nu begrijpen we dat corona nog steeds een grote rol speelt bij uw
overweging om mee te gaan, maar toch…..
Voor het Groninger Borgenpad (lange afstandwandeling) hebben zich inmiddels 32 dames
aangemeld. Deze wandeling gaat hiermee door. Ook de korte wandelingen door de
provincie gaan door. De eerste wandeling is op 17 maart en start in Smeerling.
Toch zijn er ook tegenvallers. Zo gaan, door te weinig aanmeldingen, het varen en
fietsen en varen en breien niet door. Voor onze reis naar Spanje zijn er nog maar 7
aanmeldingen. U zult begrijpen dat we de reis niet door kunnen laten gaan als er maar 7
aanmeldingen zijn. Hiervoor zijn minimaal 15 deelnemers nodig. Dus meldt u aan als u
mee wilt naar Spanje!
Is er nog wel toekomst voor de reiscommissie?
Wij hopen van wel. Wij zijn nog steeds enthousiast en willen ervoor gaan, maar
daarvoor hebben we wel dames nodig die mee willen met onze reizen en/of
wandelingen.
Wij gaan voor een zonnige toekomst voor de reiscommissie. U toch ook?

