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Jaarvergadering en Jubileum 18 april 2019 

De jaarvergadering en de viering van ons jubileum is achter de rug. Wij kijken er met 

veel plezier op terug en met ons, gezien de reacties en bedankjes, heel veel leden. Op de 

jaarvergadering werd afscheid genomen van Rijnje Venema. Rijnje heeft in het verleden 

6 jaar in het Bestuur gezeten en toen er ruim 3 jaar geleden weinig bestuursleden waren, 

heeft Rijnje zich weer aangemeld om hand- en spandiensten te verrichten. Nou, die heeft 

ze met verve gedaan. We zullen haar enorm missen. Meer over Rijnje is te lezen in ons 

katern van het magazine van Vrouwen van Nu. Ter gelegenheid van ons jubileum werd 

aan alle afdelingen een cadeautje van het PB door Rijnje uitgereikt. Een prachtige 

papieren bloem, door haar zelf gemaakt, werd vergezeld van een cheque van € 500,--.  

 

Na de jaarvergadering volgde een spetterend optreden van de Pauwer girls. Gehuld in 

prachtige petticoats rolden zij vele evergreens uit hun mouwen, zodat we mee konden 

zingen. Evenzo spetterend was de show van Vod tot Vlot. Door leden van verschillende 

afdelingen werd met veel enthousiasme een creatieve modeshow gegeven. Wat de 

creaties waren en waar ze van gemaakt waren, werd verteld door ladyspeaker Akke 

Braaksma. De muzikale begeleiding was in handen van Rianne Oosting. Als dank 

ontvingen alle deelneemsters een tas, gemaakt van een oud overhemd. De tassen waren 

gemaakt door medewerkers uit het centrum voor dagbesteding Gildenhof uit 

Appingedam.  

 

Toch was er een smetje op ons jubileum. De hapjes waren niet voldoende. Hoe dit kwam 

leest u in onderstaande brief van Van der Valk.  

 
Van der Valk Groningen-Zuidbroek is trots op het feit dat u en uw leden het feest 
m.b.t. het 85-jarig jubileum van de Vrouwen van Nu bij van der Valk in Zuidbroek heeft laten 
plaatsvinden. 
  
We hebben de wensen m.b.t. de catering van tevoren met u doorgenomen. 
Desondanks is er, door gebrekkige interne communicatie, tijdens het feest het een en ander niet goed 
verlopen. 
 
U heeft ons hier terecht op aangesproken. 
 
Wij bieden u daarvoor onze oprechte excuses aan. 
 

Wilt u foto’s van het jubileum zien? Deze staan op de website van de Provincie en onder 

het kopje – voor leden -. 

  

In het kader van ons jubileum is door het Provinciaal Bestuur aan alle commissieleden 

gevraagd dit jaar ook iets te organiseren. De Reiscommissie heeft hier inmiddels gehoor 

aan gegeven. Zij organiseerde op 23 april een rondrit door de provincie Groningen voor 

de vier afdelingen die ook 85 jaar bestaan. Veertig dames van Nieuw-Scheemda-’t Waar, 

Nieuwolda, Noordbroek en Woldendorp werden in hun dorp opgehaald door een bus van 

het Busmuseum te Hoogezand en konden samen met enkele PB- en Reiscommissieleden 

van deze rondrit genieten, die mede zeer geslaagd was door gids Jan, die ons veel 

vertelde tijdens de rondrit. Rond het middaguur werd de dames een lunch aangeboden in 

de Pekela Hof.  

 

 



De 8-daagse cultuurreis naar Tenerife van 28 januari – 4 februari 2020. 

Deze gaat vaste vormen aannemen. Tijdens deze cultuurreis wordt u meegenomen naar 

vele hoogtepunten van het eiland. Zo wordt natuurlijk de bruisende hoofdstad Las 

Palmas, unieke dorpjes en een bananenplantage bezocht en leert u alles over rum. 

De laatste dag gaat u naar Tenerife. De prijs voor deze reis bedraagt € 1.383,00 p.p. op 

basis van half pension.  

Opgave moet voor 30 september a.s. Voor uitgebreide info over deze reis verwijzen wij u 

naar onze website. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met Eef Wiegman via 

veenwieg@gmail.com of telnr 0636318633. Inschrijfformulieren staan op onze website 

en kunt u sturen naar Marjan Jansen via marjanjansen0@gmail.com Postadres: 

Breitnerstraat 7, 9718ML Groningen. 
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