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Van de voorzitter, 

Het is voor ons allemaal een heftige tijd, en helaas is er nog  geen duidelijk eindpunt van 

deze crisis in zicht. Het blijft onduidelijk hoe de situatie zich de komende tijd zal 

ontwikkelen. Ik hoop natuurlijk gezamenlijk het beste, maar de onzekerheid blijft zwaar 

wegen. Het ontmoeten van elkaar is nu geen optie, maar omzien naar elkaar, dat is wat 

we kunnen. We weten als Vrouwen van Nu waar onze kracht ligt en dat moeten we 

inzetten in deze onzekere tijd. Help elkaar daar waar mogelijk. We zullen de komende  

tijd ons vanzelfsprekende manier van leven los moeten laten. Er is sprake van 

onzekerheid, en iedereen is bang voor het onbekende. 

Mede namens het Provinciaal Bestuur wens ik iedereen een goede gezondheid veel kracht 

en wijsheid toe om zich door deze nare tijd heen te slaan. 

Martha van der Weerd. 

Afgelastingen door het Corona-virus 

 

Alle Vrouwen van Nu activiteiten zijn, in ieder geval tot 1 juni afgelast. Dit betekent dat 

het PB op 6 april en 4 mei niet vergaderd. 

 

Op 12 maart heeft er met een aantal afdelingen een overleg plaatsgevonden over het 

beleidsplan. Het overleg 19 maart is niet doorgegaan. 

 

De commissiedag, waar het PB de leden van de commissies in het zonnetje zet, is 

afgelast en vindt, indien mogelijk, in het najaar plaats. 

 

De Algemene Ledenvergadering op 22 april gaat niet door. Aan de afdelingen is gevraagd 

aan het Provinciaal Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en 

in te stemmen met de herverkiezing van Janneke Snijder en Carin v.d. Wal als 

respectievelijk afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde naar de ledenraad. 

 

Computerhulp op locatie 

We hopen deze activiteit in september weer op te pakken.   

 

Commissie Wonen en Cultuur 

De uitleg over en luisteren naar de Matthäus Passion op 2 april is afgelast. 

 

Commissie Handwerken en Textiele werkvorming 

De handwerktentoonstelling, EXPO 2020, op 16 en 17 april gaat niet door en is 

verschoven naar 15 en 16 april 2021. 

Het Textielfestival in Leiden is verschoven naar woensdag 12 t/m zaterdag 15 mei 2021. 

Hopelijk wordt er dan weer een bus ingezet en kunt u daar naar toe. 

 

Provinciale Reiscommissie 

De wandeletappes van het Groninger Borgenpad op 14 maart, 18 april en 9 mei gaan 

niet door en worden verschoven. 

De dagtocht naar Zuid-West Friesland op 14 mei is afgelast. 

Wandelen van het Krijtlandpad van 22 t/m 29 mei gaat niet door evenals het fietsen en 

varen rondom Amsterdam van 2 t/m 5 juni. 

 



Leeskringen 

Hieronder ziet u welke boeken in het komende seizoen (2020/2021) door de leeskringen 

worden gelezen. Er wordt begonnen in oktober met het boek 

1."de kaalvreter" van Machteld Siegmann 

2. Vallen is als vliegen van Manon Uphoff 

3. Lanny van Max Porter 

4. Op aarde schitteren we even van Ocean Voung.  

 

Subsidies van de Stichting 

In juni zal het bestuur van de Stichting de subsidies, die aangevraagd zijn door afdeling  

minder dan 40 leden, behandelen. 

 

Activiteitenkalender 

Hieronder vindt u een opgave van de activiteiten, waarvan we hopen, dat die in het 

tweede halfjaar door kunnen gaan. 
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. 

 

Wanneer Evenement WAAR 

6-6-2020 1e etappe Groninger Borgenpad   

29-6-2020 2e etappe Groninger Borgenpad   

5-9-2020 3e etappe Groninger Borgenpad   

19 t/m 27 
september 

Cultuur/vliegreis naar Albanië  

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

15 en 16 
april 2021 

Handwerktentoonstelling (Expo)  

12 t/m 15 
mei 2021 

Textielfestival  Leiden  
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