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Internationale Vrouwendag
De Vrouwendag op 9 maart was een succes. Bijna 100 vrouwen genoten van de
theatergroep WAARK, het verhaal van de sterke vrouwen in Oost Groningen door Sanne
Meijer en Iris van den Brand, het bewegen op de stoel met Margriet Taselaar, de film
Nynke en de heerlijke lunch van de Broeckhof. Foto’s van de vrouwendag staan inmiddels
op de website onder het kopje “Voor Leden” Janny Kolhorn , de dagvoorzitter,
besteedde in haar openingswoord aandacht aan de oorlog in Oekraïne. Het PB heeft
besloten een bedrag over te maken op giro 555.
Vrouwen van Nu Floriade Ontmoetingsdag op 20 mei
Voor deze dag hebben voldoende deelnemers zich aangemeld om een gratis bus in te
zetten. Ook is een optie gevraagd voor een tweede bus. De opstapplaatsen zijn P&R
Hoogkerk, vertrek 8.20 uur en W.A. Scholtenweg 18 in Zuidbroek, vertrek 7.45 uur.
Vanaf vrijdag 11 maart kun je via de landelijke website toegangskaarten met korting
kopen.
Spreken in het openbaar
Voor deze cursus hebben zich inmiddels 9 vrouwen gemeld. De cursus wordt in 3
dagdelen gegeven door Ria Noord. De eerste training is op maandag 28 maart a.s., de
tweede op 4 april en de derde op 11 april. Meer over deze cursus vindt u op onze
website.
Algemene Jaarvergadering op 20 april
Inmiddels heeft het bestuur van uw afdeling de uitnodiging + bijbehorende (financiële)
stukken voor de jaarvergadering ontvangen.
Heeft u zaken die in deze vergadering aan de orde moeten komen? Geef dit dan door aan
uw afdelingsafgevaardigde met het verzoek dit aan de orde te stellen.
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.
Handwerken en Textiele werkvorming
De jaarlijkse expo is op 13 en 14 april in de Broeckhof te Zuidbroek.
Iedereen is welkom. De toegang is gratis ook voor niet-leden. Neem dus gerust een
introducée mee. De opening zal op 13 april om 10 uur verricht worden door David de
Jong, wethouder van de gemeente Midden-Groningen.
De expositie is te bezoeken, op beide dagen, tussen 10 en 17 uur.
Op dinsdag 12 april kunt u tussen 14 en 16 uur uw werkstukken en windspinners komen
inleveren. De werkstukken graag voorzien van naam en afdeling. Na afloop van de
expositie, 14 april vanaf 17 uur, kunnen deze weer opgehaald worden. De windspinners
zullen na afloop geschonken worden aan een goed doel. Indien u ook uw eigen
windspinner graag terug willen, dan ook deze graag voorzien van naam en afdeling.
Zorg dat u contant geld meeneemt voor de verschillende activiteiten. Er kan niet gepind
worden.
Agrarische
De agrarische ontmoetingsdag is op 24 maart in de Broeckhof met als thema “De
toekomst in verandering: “Eiwit-transitie en meer……”. Aanvang 9.30 uur, inloop 9 uur en

einde 15.00 uur. Kosten voor leden € 10 en voor niet leden € 15. Meer informatie vindt u
op onze website.
Reiscommissie
De eerste etappe van het Borgenpad heeft op een mooie lentedag op 12 maart
plaatsgevonden. Een verslag hiervan staat inmiddels op onze website.
De eerste wandeling van maximaal 10 kilometer vindt op 17 maart plaats en de tweede
op 21 april. Wilt u mee? Stuur dan een mail aan jbsmaal@gmail.com
Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandelingen. De koffie/thee is voor eigen
rekening.
Meer informatie over de wandelingen? Kijk op onze website
www.vrouwenvannu.nl/groningen

