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Vrouwen van Nu Floriade Ontmoetingsdag op 20 mei
De belangstelling is enorm. Meer dan 100 dames hebben zich aangemeld voor een dagje
naar de Floriade op 20 mei a.s. Het Provinciaal Bestuur heeft twee gratis bussen ingezet,
waar maximaal 100 personen in passen. We hebben dus een aantal dames op een
wachtlijst moeten plaatsen. De betreffende dames zijn inmiddels op de hoogte. Hoe gaat
het verder op 20 mei?






Er zijn 2 opstapplaatsen, te weten bij dorpscentrum de Broeckhof in Zuidbroek of
bij P&R Hoogkerk.
De bus vertrekt om 7.45 uur bij de Broeckhof en om 8.15 uur van P&R Hoogkerk.
Zorg dat u op tijd bent. Mocht dat niet lukken bel ons dan. Tel: 06 53643206 (Ria
Hettinga) of 06 20849881 (Janny Kolhorn)
De verwachting is dat we rond 10.30 uur bij de Floriade aankomen. De bus
vertrekt om 16.00 uur van de Floriade. De verwachting is dat u rond 19.00 uur
weer terug bent bij uw auto.
Er is onderweg geen koffie, lunch of diner. Hier zult u dus zelf voor moeten
zorgen, maar er is vast wel iets te koop op de Floriade.
Vergeet niet om uw entreekaartje voor de Floriade mee te nemen. We gaan ervan
uit dat u dit inmiddels hebt geregeld.

Wilt u verder aan uw afdeling doorgeven waar u opstapt? Bij de Broeckhof of bij P&R
Hoogkerk? En ook uw telefoonnummer doorgeven? Op deze manier kunnen we u te
allen tijde bereiken. Uw aanmelding is bindend, tenzij u vanwege ziekte of iets ernstigs in
de persoonlijke sfeer niet mee kunt. Mocht dit het geval zijn, geef dat dan zo spoedig
mogelijk aan ons door. In uw geval kan dan iemand van de wachtlijst mee. Laten we er
samen een fantastische dag van maken.
Een Blik op het project Plastic & ik.

Binnen Vrouwen van Nu komen er regelmatig projecten voorbij. Sommige van deze
projecten spreken ons aan, andere spreken minder tot onze verbeelding.
Het project Plastic & Ik is een project dat is geïnitieerd door de provincie Noord Brabant.
Zij hebben het idee, om als Vrouwen van Nu een vuist te maken tegen het probleem
rondom het plastic afval, handen en voeten gegeven op een manier die bij ons past. Met
de projecten als de glasbak en de boodschappentas nog in het achterhoofd is ook dit
project er een die landelijk door de provincies van Vrouwen van Nu is omarmd.

Alleen samen kunnen we het verschil maken en ervoor zorgen dat het bewustzijn rondom
dit probleem wordt vergroot. Het probleem oplossen kunnen we misschien niet, maar
kunnen wel een steentje bijdragen aan de oplossing. Vergeet niet dat Vrouwen van Nu in
Nederland nog altijd 32.000 leden telt. Dat zijn maar liefst 64.000 schouders die onder
dit project gezet kunnen worden.
Het belangrijkste doel van dit project is het bewustzijn te vergroten rondom de grote
hoeveelheid plastic afval die in onze oceanen drijft. Het plastic vergaat niet en vormt
inmiddels een probleem voor mens en dier. Nog niet zo lang geleden werd bekend dat
onderzoekers zelfs microdeeltjes plastic hebben gevonden in embryo’s en in de placenta’s
van de aanstaande moeders. Een zeer zorgelijke ontdekking!
Er vindt regelmatig overleg plaats met de provincie Noord Brabant en ook vanuit het PB
Groningen doen we hier natuurlijk aan mee. De gratis toolkit die speciaal voor de
afdelingen door de projectgroep uit Noord Brabant is ontwikkeld voor dit project is
beschikbaar. In Roodeschool is de toolkit al ingezet en is er een bijzonder geslaagde en
informatieve afdelingsavond mee gevuld.
De toolkit geeft informatie over de enorme hoeveelheden plasticverpakkingen en plastic
afval waar we mee te maken hebben, maar met name de quiz die bij de toolkit is
ingesloten zorgt ervoor dat je de informatie tot je neemt en opslaat. Dit zet vervolgens
aan tot nadenken. Als je dan ook nog de app installeert die je helpt om de labels op
producten te scannen op de aanwezigheid van plastic weet je helemaal niet wat je ziet.
Lippenstift, deodorant of body lotion, als je niet oppast zit in al deze producten plastic
verwerkt. Iets waar ik in ieder geval nog nooit bij stilgestaan had en nu op kan letten als
ik deze producten weer moet aanschaffen.
Het is toch nog steeds zo dat als wij als Vrouwen van Nu de producten waarvan wij
vinden dat er teveel plastic omheen of in zit niet meer kopen wij wel degelijk invloed
kunnen hebben op de productieketen en de verpakkingsindustrie?
Wil je ook meedoen met dit project en de toolkit aanvragen, neem dan even contact op
met Janny Kolhorn of Carin van de Wal of stuur een mailtje naar
vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com
Overigens gaat er op dit moment ook een brief rond naar alle afdelingen waarin de actie
Zwerfvuil van de plastic Soup Foundation op de World Clean Up Day, 17 september 2022,
wordt aangekondigd.
Een eerste mooie kans om echt de handen uit de mouwen te steken en te laten zien wat
wij als Vrouwen van Nu van dit probleem vinden.
U doet toch ook mee?
Met elkaar maken we de wereld mooier!

Films te huur
De films La suffragette en Nynke zijn gratis te huur bij het secretariaat. Misschien iets
voor uw afdelingsavond?
Leeskringen
Het boekenpakket voor het seizoen 2022-2023 bestaat uit de volgende boeken.
Onder buren
- Juli Zeh
Stadsmens Dora verhuist in coronatijd met haar hondje vanuit Berlijn naar het
platteland. Het leven in het kleine dorp is echter niet zo idyllisch als het op het
eerste gezicht leek.
Juli Zeh wordt beschouwd als een van de belangrijkste Duitse schrijvers van dit
moment. Ze heeft al heel wat prijzen in de wacht gesleept.
Aleksandra
- Lisa Weeda
Lisa Weeda reist in opdracht van haar 94-jarige grootmoeder Aleksandra naar
Loegansk in Oekraïne, op zoek naar het graf van haar oom Kolja, die sinds 2015
is verdwenen. Lisa weet de grenspost van het oorlogsgebied te trotseren en in
haar vlucht tuimelt ze terug in de tijd. Aleksandra is het verhaal van een familie
tussen Oost en West die maar niet loskomt van een gebied dat nooit rust lijkt te
vinden.
Lisa Weeda is een Nederlands-Oekraïense schrijver, literair programmamaker,
scenarist, audiofan en virtual reality-regisseur. Ze werd uitgeroepen tot literair
talent van het jaar 2022 in de Volkskrant. Tekst is altijd de basis van haar werk,
maar vorm staat vrij. Oekraïne, het moederland van haar grootmoeder, staat
vaak centraal in haar werk. Aleksandra is haar debuutroman.
De kapperszoon
- Gerbrand Bakker
Simon is kapper in de Jordaan, in navolging van zijn grootvader en vader. Er is
één klant met wie hij buiten de zaak contact heeft: de schrijver. De schrijver
zoekt naar een onderwerp voor zijn volgende boek en wordt gegrepen door het
verhaal van Simons vader, die is omgekomen bij de vliegtuigramp op Tenerife in
1977. Waarom stapte hij überhaupt in dat vliegtuig, en liet hij zijn zwangere
vrouw achter?
Gerbrand Bakker stond al eerder op ons programma: In seizoen 2007-2008
bespraken we 'Boven is het stil'. Velen zullen zich de beginzin herinneren: 'Ik heb
vader naar boven gedaan'.
Het eiland van de verdwenen bomen - Elif Shafak
Cyprus, 1974. Kostas en Defne ontmoeten elkaar heimelijk in de plaatselijke
taverne, onder de vijgenboom. Dat is de enige plek waar zij, een Turkse, en hij,
een Griek, elkaar ongezien kunnen treffen. Dan breekt de oorlog uit. Kostas wordt
naar een oom in Londen gestuurd, Defne blijft achter. Tientallen jaren later
probeert hun dochter Ada, na de dood van haar moeder, de geheimen van haar
familie te ontwarren. Het enige aanknopingspunt dat Ada heeft, is een vijgenboom
die in de achtertuin groeit.
Elif Shafak (1971) schrijft zowel in het Engels als Turks en is de meest gelezen
auteur van Turkije. Haar werk is in vijftig landen vertaald en ze won vele
internationale prijzen.

Commissies
Wonen en Cultuur
De commissie Wonen en Cultuur organiseert 12 mei a.s. een middag in Borg
Nienoord. We gaan o.l.v. een gids door het museum en we bezoeken allerlei
verborgen plekken, zoals de schelpengrot en schatten o.a. de rijtuigen.
Nieuwgierig naar de verhalen uit het verleden en de vele anekdotes, ga dan op 12
mei met ons mee. Alleen of samen, neem gerust een vriendin mee. We
verzamelen bij de ingang van het museum om 13.15 uur
De start van de rondleiding is om 13.30 uur. Deze middag wordt afgesloten met iets

lekkers bij de koffie of thee in de brasserie. Einde: omstreeks 16 uur.
De kosten zijn € 15,00 te betalen op IBAN NL84 RABO 0117628212 t.n.v.
Vrouwen van Nu o.v.v. je naam. Aanmelding per mail kan, maar na betaling is
deelname definitief. Email: gj.schipma@gmail.com
Heb je een museumjaarkaart?, neem die dan mee. Na registratie wordt het
verschil in het entreebedrag achteraf op je bankrekening terugbetaald. Bij de Borg
zijn ruime parkeermogelijkheden en voor de route let nog even op het volgende:
Rondom stad Groningen zijn werkzaamheden dus kijk even op van A naar Beter of
check de Gemeente Groningen.
Reiscommissie
Korte wandelingen van 8-10 km.
21 april in Haren, start Lutsborgweg 53 bij restaurant Sassenheim om 10.00 uur
19 mei rondje Menkemaborg, start om 10.00 uur bij Menkemaweg 2 in Uithuizen.
De wandelingen zijn gratis, koffie en thee voor eigen rekening.
Opgave bij marjanjansen0@gmail.com
Nomineren Vrouw van Nu 2022
De Vrouwen van Nu verkiezing is een stimuleringsprijs voor een lid van Vrouwen van Nu
dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet en met een actueel thema of spraakmakend
onderwerp Vrouwen van Nu op een positieve manier onder de aandacht brengt van het
publiek.
Iedereen kan een lid voordragen. Maak daarbij gebruik van het nominatieformulier op
de landelijke website van Vrouwen van Nu. Inzenden kan tot 1 juni a.s.
Wilt u meer informatie over allerlei zaken? Kijk op onze website
www.vrouwenvannu.nl/groningen

