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Jubileum 18 april 2019 

Het loopt storm. Geweldig dat er zoveel enthousiasme is om naar ons jubileum te komen. 

Heeft u zich nog niet opgegeven?, doe dat dan snel, want de zaal loopt zo 

langzamerhand vol. Zoals reeds in onze MOI nummer 2 is vermeld worden de bestelde 

kaarten eind maart aan de afdeling verzonden.  

 

Voorjaarsbijeenkomst 

Het PB heeft besloten dat vanaf nu de voorjaarsbijeenkomst niet meer wordt gehouden. 

Daarvoor in de plaats wordt in de Vrouwenweek een dag georganiseerd voor alle leden. 

Voor volgend jaar is deze dag vastgesteld op 5 maart 2020.    

Na de zomervakantie gaat een projectgroep aan de slag om een leuke dag te 

organiseren. Wij houden u op de hoogte. 

 

Commissies 

De commissiedag op 12 maart was geslaagd. Samen tapas maken bij mijn tante in 

Loppersum. Een geweldig succes. Na het kookfestijn werd alles smakelijk opgegeten. Het 

houden van de commissiedag is een waardering van het PB voor alle commissieleden, die 

zich altijd maar weer inzetten om activiteiten voor de leden te organiseren. 

Onderstaande activiteiten staan de komende tijd op de planning. 

 11 april excursie naar de Leyhoeve (Commissie Wonen) 

 13 en 14 april Expo op de Fraelemaborg (Commissie Handwerken en Textiele 

werkvormen) 

 16 mei Excursie georganiseerd door de Agrarische commissie 

Alle activiteiten worden vermeld op de website, hou dat dus in de gaten. 

 

Ook de Reiscommissie is alweer bezig met de reizen voor volgend jaar. 

Offertes zijn aangevraagd voor een cultuurreis naar het warme Gran Canaria in januari of 

februari 2020 . Ook zijn ze bezig met een wandelweek op het prachtige eiland Tenerife in 

april volgend jaar. De presentatie van alle reizen voor 2020 is op 31 oktober a.s. in de 

Broeckhof te Zuidbroek.  

 

De redactiecommissie stelt het op prijs kopij te ontvangen voor ons katern in het 

magazine van Vrouwen van Nu. Wilt u een excursie melden of een verslag plaatsen?  

Houd dan wel rekening met onderstaande inleverdata. 

 

Ledenblad inleveren kopij magazine verstuurd vanaf 

Nummer 2 - 2019 (mei) 19-4-2019 10-5-2019 

Nummer 3 - 2019 (september) 9-9-2019 27-9-2019 

Nummer 4 - 2019 (december) 25-11-2019 13-12-2019 

 

Leeskringen 

De te lezen boeken voor het seizoen 2019/2020 zijn bekend. Het zijn de volgende 

boeken: 

Huis in brand, van Kamila Shamsie 

De tweelingparadox, van Nowelle Barnhoorn 

Blindganger, van Michael Ondaatje 

De vrolijke verrijzenis van Arago, van Tomas Lieske 

 



 

 

 

 

     

 

 


