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Toegevoegd bestuurslid aan commissies 

Door het vertrek van Rijnje Venema en de komst van Carin v.d. Wal  is er één en ander 

gewijzigd  binnen het Provinciaal Bestuur. Carin v.d. Wal is als PB afgevaardigde 

toegevoegd aan de commissie Handwerken en Textiele werkvorming en is Janneke 

Snijder is  Als PB afgevaardigde toegevoegd aan de Agrarische Commissie.  

 

Programma’s afdelingen 

Het PB heeft geconstateerd dat de afdelingen weer enthousiast bezig zijn met het nieuwe 

programma en heeft een aantal toegestuurd gekregen. Het ziet er allemaal weer 

uitnodigend uit voor de leden.  

 

Dagtocht 11 juni – bezoek Eerste en Tweede kamer 

Gaat u mee met deze dagtocht? Vergeet dan niet uw ID of paspoort mee te nemen, want 

anders wordt u de toegang geweigerd en dat kan toch niet de bedoeling zijn. 

 

Activiteit van het Servicepunt 

Het servicepunt organiseert op donderdag 17 oktober in de Broeckhof een avond voor 

alle afdelingsbesturen. Het thema is: hoe gaan we om met beginnende dementerende 

leden. De belangstelling is groot. Er zijn inmiddels 38 aanmeldingen. 

 

Jaarlijkse Beurs voor Vrouwen van Nu 

De jaarlijkse beurs van Vrouwen van Nu vindt plaats op donderdag 10 oktober in Alphen 

a.d. Rijn. 

In het verleden heeft het PB wel eens een bus geregeld. Gezien de afstand en de lange 

zit in de bus ziet het PB hiervan af. Wilt u hier naar toe, dan wordt dat op eigen 

gelegenheid. Meer informatie over het programma en het bestellen van een ticket staan 

op de landelijke website van Vrouwen van Nu. 

 

De 8-daagse cultuurreis naar Tenerife van 28 januari – 5 februari 2020 

Bent u er al uit? Wilt u mee?  Vergeet dan niet u aan te melden voor 30 september a.s. 

Alle gegevens staan op de website van Vrouwen van Nu Provincie Groningen. 

 

Vakantie   

Het PB is in de maanden juli en augustus met vakantie. Maandag 2 september is de 

eerste vergadering na onze vakantie. Voor zaken die niet kunnen wachten, kunt u het 

secretariaat benaderen. Van onze kant wensen wij u hele mooie zomer. Geniet ervan 

vrouwen. 

 


