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Van de bestuurstafel 

COVID 19 

Er komen vragen binnen hoe om te gaan met de afdelingsavonden en COVID 19. 

Het Provinciaal Bestuur volgt hierin de landelijke richtlijnen. Het is de 

verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur deze richtlijnen samen met de betreffende 

uitbater goed uit te voeren. 

 

PROMOTIEATERIAAL 

Om nieuwe leden te werven vragen afdelingen regelmatig om promotiemateriaal. Dit 

materiaal is er niet. Jaren geleden was er nog een PR commissie. Deze commissie is 

destijds opgeheven bij gebrek aan commissieleden. Het staat de afdelingen vrij om zelf 

een folder samen te stellen. Heel veel informatie daarvoor staat op de landelijke website. 

De banner is er nog wel. Die kan natuurlijk geleend worden. 

 

JUBILEUMDAG OP 12 OKTOBER IN APELDOORN 

Ook komen er vragen of er een bus ingezet gaat worden naar de jubileumdag op 12 

oktober in Apeldoorn. Het PB inventariseert op dit moment of hier voldoende 

belangstelling voor is. Heeft u inmiddels een ticket en wilt u gebruik maken van de bus 

geef dit dan voor 20 september door aan uw afdelingsbestuur. Op 29 september, tijdens 

de Algemene Jaarvergadering, wordt bekend gemaakt of er een bus zal rijden  

 

Kaartverkoop Jubileumfeestdag 

De online verkoop van toegangskaarten voor de Jubileumfeestdag is van start gegaan. 

De kaarten kosten €24,95 per stuk. 

Om een kaart te bestellen gaat u naar de landelijke website van Vrouwen van Nu.  

 

Let op: vooralsnog is het noodzakelijk dat u een vaccinatiebewijs kunt laten zien als u 

naar het jubileumfeest komt. Deze kunt u via de corona check app aanmaken. 

 

Programma van het jubileumfeest 

 09.45-12.00 uur 

o Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers van Trash’ure Taarten, een van 

de genomineerden voor de Vrouwen van Nu Verschilmaker Award 

o Welkom in de theaterzaal  -Twee miniconcerten 

In dit jubileumjaar wordt er niet één Vrouwen van Nu-speld opgespeld, 

maar tien! Per provincie wordt één vrouw wordt in het zonnetje gezet. 

o Optreden van de Pauwergirls; zij blikken op hun eigen wijze terug op 

90 jaar Vrouwen van Nu  Muziek met een knipoog en een snufje theater. 

o Presentatie van Cheyenne Haatrecht, winnaar van de Verschilmaker 

Award 2021. 

o Onthulling Vrouwen van Nu Jubileum Kunstwerk door studente 

Karlijn van der Weij. Hierna ziet u hoe u een eigen bijdrage aan het 

kunstwerk kunt leveren. 

 12-13 uur lunch pauze 

o Voor alle deelnemers staat er een goed gevulde lunchbox klaar en is er 

ruim de tijd om bij te praten met oude en nieuwe bekenden. 

 Dwalen door de zalen tot 14.15 uur 

o Op de bovenverdieping van het theater kunt u op uw gemak een rondje 

lopen door de verschillende zalen. 

o Bekijk de expositie van het Kennisnetwerk Textiel. En breng uw stem uit 

op uw favoriete textielkunstwerk. 



o Bezoek de Provinciale Stands die terug-  en vooral ook vooruitblikken. 

o Geniet van de doumentaire Vrouwen van het Land, Annejet Brandsma 

waarin een aantal Vrouwen van Nu een hoofdrol spelen. 

o Volg een interessante lezing (nog niet definitief) 

o Of voer toekomstgesprekken met influencers in de VIP foyer. 

 Afsluiting in de grote zaal 15-16.45 uur 

o Onder het genot van een jubileumdrankje. 

o Onthulling jaarthema 2022-2023. 

o “Vrouwen van Nu, de musical” door cabaretière Irene van der Aart 

-Uitreiking wisselbokaal aan de winnaar van de Textielwedstrijd. 

 

Jubileumkunstwerk 

Op de Vrouwen van Nu Jubileumfeestdag van 12 oktober kunnen leden een bijdrage 

leveren aan een jubileumkunstwerk, dat is ontworpen door een studente van ArtEZ 

Academie voor Beeldende Kunsten. Met elkaar maken we het kunstwerk compleet. 

Schilderen, borduren, kleien, 2- of 3-dimensionaal, het kan allemaal. Wat wel belangrijk 

is, is de maximale grootte van de bijdrage: 10x10 cm bij een 2-dimensionale bijdrage, 

10x10x10 cm bij een 3-dimensionale bijdrage. 

Het thema is: feest – jubileum – 90 jaar – samen vieren 

Ga thuis aan de slag en neem uw deel van het kunstwerk mee naar Theater Orpheus in 

Apeldoorn op 12 oktober aanstaande. Kunt u niet fysiek aanwezig zijn op de 

jubileumfeestdag, stuur uw bijdrage aan het kunstwerk dan op naar het landelijk bureau 

(Loire 198, 2491 AM Den Haag). 

 

Project Plastic…en ik  

In de MOI nummer 4 hebben we al aandacht besteed aan het project Plastic… en ik.  Het 

project wordt nu ook gepresenteerd op de jubileumdag van 12 oktober in zaal 1 van 

Orpheus te Apeldoorn. Gaat u naar de jubileumdag? Bezoek dan het project en laat u 

verrassen; 

Uw meegebrachte groentezakje of glazen potje wordt daar gevuld.  

 

Voor dit project is een toolkit ontwikkeld, welke gebruikt kan worden voor afdelings-

avonden.  In de toolkit zit o.a. een Power Point over plastic, een pubquiz, een aantal 

stellingen waarover men in groepjes met elkaar in gesprek kan gaan. Ook zit in de toolkit 

een oproep om kritisch te zijn op verzorgingsproducten en hiervoor de app BTMB te 

downloaden op de telefoon. 

U hoort hierover nog veel meer. 

 

 

 

 


