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   Nieuws van het Provinciaal Bestuur 

    Nummer 2 en 3 – 2020 

 

 

Nieuwe Donorwet 

Het PB werd benaderd door Remedica/Edulin-Q. Dit bedrijf verzorgt lezingen over de 

nieuwe Donorwet, die per 1 juli a.s. in gaat. 

Gezien de vele activiteiten die de komende tijd op het bordje van het PB liggen, ziet zij 

geen kans om hiervoor op korte termijn iets te organiseren. Daarom is deze uitnodiging 

aan alle afdelingen verstuurd.  

De afdeling Sappemeer is hierop ingesprongen en organiseert op 9 april om 14.00 uur 

een lezing over de nieuwe donorwet. De kosten hiervoor zijn € 6,-- dit is inclusief koffie 

en thee. Wilt u hierbij aanwezig zijn?  Neem dan voor 1 april contact op Hanna Kersten, 

secretaris van de afdeling Sappemeer. tel.nr. 0598-446467 of per mail 

hannapaulkersten7@kpnplanet.nl. Introducées zijn welkom. 

 

Computerhulp op locatie 

Voor de computerhulp op locatie, aangeboden door het serviceteam, hebben zich 

inmiddels 6 afdelingen aangemeld. 

Het serviceteam werkt de cursus  momenteel verder uit. U hoort er z.s.m. meer van.  

Heeft u als lid ook ideëen, waarbij het serviceteam een rol kan spelen, neem dan contact 

op met uw afdelingsbestuur. Alleen met uw ideeën  kan het Serviceteam een cursus op 

maat verzorgen. 

 

Jaarlijkse algemene ledenvergadering 

Deze vindt plaats op 22 april in de Broeckhof te Zuidbroek.  De uitnodiging wordt 11 

maart aan alle afdelingen en andere genodigden gestuurd. Ook staat de info dan op de 

website. U bent van harte welkom in de Broeckhof op 22 april. 

 

Najaarsvergadering voor afdelingsbesturen 

Het PB heeft de najaarsvergadering vastgesteld op 24 november 2020, wederom in de 

Broeckhof te Zuidbroek. 

 

Kortingsactie op vertoon van de ledenpas De ledenpas Vrouwen van Nu biedt  

kortingen in het land. Deze kortingsacties vindt u op de landelijke website van Vrouwen 

van Nu onder het kopje aanbod en diensten – ledenvoordeel. 

 In aanvulling op de landelijke kortingsacties is het ons gelukt om een aantal afspraken 

te maken in onze eigen provincie. Vanaf 1 maart 2020 tot en met 1 april 2021 hebben 

we het volgende voor u kunnen regelen:   

  

Zilverkamer Appingedam. In Groninger Zilverkamer bekijkt u een bijzondere collectie van 

ruim 400 antieke zilveren voorwerpen uit Appingedam en de omgeving. Daarnaast 

worden in het museum wisseltentoonstellingen georganiseerd. Tot en met 20 juni 2020 is 

dat Een pracht van een Groninger dracht!   

 Op vertoon van de ledenpas ontvangt u: Entree museum, rondleiding en twee 

keer koffie/thee met lekkers voor €7,50. Reserveren is noodzakelijk en de groep 

bestaat uit tenminste vier personen.  

  

Museumplein Grootegast. Op het Museumplein in Grootegast treft u het Legio museum, 

waar u alles vindt over Lego. Het Victorie museum dat u de verschillende facetten van de 

Tweede Wereldoorlog laat zien en tot slot ook nog de Museumdrukkerij. Een heuse 

drukkerij uit het verleden, waar het ambacht gedemonstreerd wordt. Kortom drie musea 

onder één dak!    

 Op vertoon van de ledenpas ontvangt u een gratis kop koffie/thee.  
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Kerkje Klein Wetsinge. Het kerkje van Klein Wetsinge ligt tussen Sauwerd en Winsum, 

met een prachtig uitzicht op het Reitdiepgebied.    

 Op vertoon van de ledenpas ontvangt u de tweede kop koffie/thee gratis   

  

Domies Toen Pieterburen.  Domies Toen is de oude pastorietuin van Pieterburen. De tuin 

wordt ecologisch beheerd en is lid van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen.   

 Op  vertoon van de ledenpas ontvangt u in de theeschenkerij de tweede kop 

koffie/thee gratis  

  

Glasatelier Corine Deddens Winschoten. In het glasatelier van Corine Deddens aan de 

Stationsweg  in Winschoten kunt u terecht voor workshops waarin de passie voor glas 

centraal staat. Voor welke workshop of techniek u ook kiest, het resultaat is altijd een 

uniek, persoonlijk object van glas.   

 Op vertoon van de ledenpas ontvangt u 10% korting op de prijs van een 

workshop. Neemt u bovendien, als lid, tenminste drie niet-leden mee, dan 

ontvangen ook zij 10% korting op de workshop. Deze aanbieding is geldig in de 

maanden juni, juli en augustus 2020  

  

Museum Wierdenland Ezinge. Museum Wierdenland is de schatkamer van het oudste 

cultuurlandschap van Nederland en organiseert daarnaast bijzondere 

thematentoonstellingen.   

 Op vertoon van de ledenpas kunt u deelnemen aan de gratis rondleiding voor 

leden VvNu Groningen bij de tentoonstelling Groningen Kunstenaarsparadijs op 

dinsdag 17 maart en woensdag 25 maart 2020. Daarnaast ontvangt u tot en met 

31 december 2020, op vertoon van uw ledenpas, een gratis kop koffie of thee bij 

bezoek aan het museum.  

 

Activiteitenkalender 

Hieronder vindt u een opgave van de activiteiten die we het komende jaar organiseren. 

Misschien is er iets voor u bij! 
Meer over deze activiteiten vindt u op onze website: www.vrouwenvannu.nl/groningen.  
Heeft u nog vragen over één van deze activiteiten, bel/mail dan even. Mailadres: 

vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com. Tel: 06 53643206. 
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Wanneer Evenement WAAR 

10-3-2020 Studiedag Agrarische commissie De Broeckhof te Zuidbroek 

14-3-2020 1e etappe Groninger Borgenpad   

2-4-2020 uitleg over en luisteren naar de Matthaus Passion Bartholomeus kerk in 
Noordlaren 

16 en 17 
april 

Expo  De Broeckhof te Zuidbroek 

18-4-2020 2e etappe Groninger Borgenpad   

22-4-2020 Algemene jaarvergadering Vrouwen van Nu De Broeckhof te Zuidbroek 

9-5-2020 3e etappe Groninger Borgenpad   

14-5-2020 Dagtocht Zuid-West Friesland   

15-5-2020 Met de bus naar Textielfestival in Leiden   

22 t/m 29 
mei 

Wandelen in Zuid-Limburg (Krijtlandpad)   

2 t/m 5 juni Varen en fietsen rondom Amsterdam   

6-6-2020 4e etappe Groninger Borgenpad   

29-6-2020 5e etappe Groninger Borgenpad   

5-9-2020 6e etappe Groninger Borgenpad   

19 t/m 27 
september 

Cultuur/vliegreis naar Albanië   

15-10-2020 presentatie nieuwe reizen De Broeckhof te Zuidbroek 

 
 
Graag tot ziens op één van de genoemde activiteiten. 
 


