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Van de bestuurstafel 

De enquête met betrekking tot de toekomst van Vrouwen van Nu kan zowel digitaal als 

op papier verzonden worden. Wel heeft voorkeur de enquête digitaal in te vullen om zo 

de verwerkingstijd te beperken. Op een afdelingsavond kan de enquête ook meerdere 

keren vanaf dezelfde computer (IP adres) ingevuld en verzonden worden. Heeft u 

voorkeur om de enquête op papier in te vullen en wilt u dat samen op een 

afdelingsavond doen, dan is dat natuurlijk mogelijk. De papieren versie treft u hierbij 

aan. U kunt de ingevulde enquêtes voor 1 november rechtstreeks sturen naar het 

Landelijk Bureau Vrouwen van Nu, Castellum gebouw, Loire 198, 2491 AM Den Haag of 

naar ons secretariaat, Schepperij 34, 9791 LV Ten Boer, maar doe dat voor 27 oktober. 

Wij zorgen er voor dat de enquêtes voor 1 november in Den Haag zijn.  

Het PB hoopt dat de enquêtes zoveel mogelijk ingevuld worden, het gaat om de toekomst 

van Vrouwen van Nu en uw stem geldt!   

 

Besloten is op 1 december 2021 een najaarsvergadering voor afdelingsbesturen te 

organiseren. Hierin staan onder andere ons eigen beleidsplan en de toekomst van 

Vrouwen van Nu centraal. De bespreking van het beleidsplan zou vanaf maart 2020 met 

de afdelingsbesturen besproken worden, maar kon vanwege Covid-19 niet doorgaan. Om 

dit nu op 1 december te doen is de belofte ingewilligd. De uitnodiging voor deze 

vergadering volgt binnenkort. 

 

Een bezoek van het Landelijk Bestuur aan het Provinciaal Bestuur zal op 1 november a.s. 

plaatsvinden. José Vroonland, die Groningen in haar portefeuille heeft, komt op bezoek. 

 

Het PB kijkt met plezier terug op de Provinciale jaarvergadering. Het was fijn om elkaar 

weer te zien. Ook het tonen van de QR-code verliep vlekkeloos. 

Het was een mooie middag en de muziek van K2 deed ons goed. 

 

Verheugend was het dat alle voorgedragen kandidaten benoemd werden. In verband met 

het aftreden van Janneke Snijder zijn haar taken als volgt verdeeld. 

Vice-voorzitter    Janny Kolhorn 

PB afgevaardigde Agrarische Commissie Janny Kolhorn 

PB afgevaardigde Wonen en Cultuur Marian Cuypers 

PB afgevaardigde Kring Woldstreek Eri de Groot 

Afgevaardigde Ledenraad   Carin van de Wal 

Plv. afgevaardigde Ledenraad  Janny Kolhorn 

 

In 2022 treden Martha v.d. Weerd en Wobbie Krijger af en zijn niet herkiesbaar. Janny 

Kolhorn zal dan het voorzitterschap overnemen en Eri de Groot wordt penningmeester. 

Vacant blijft de secretaris. Het PB hoopt op spontane aanmeldingen maar zal zelf ook 

trachten deze functie zo spoedig mogelijk in te vullen. 

 

De Provinciale jaarvergadering is volgend jaar op 20 april. 

 

VROUWENDAG 2022 

Deze wordt georganiseerd in de week van 8 maart 2022. De organisatie ligt in handen 

van Janny Kolhorn en Marian Cuypers. Het PB vraagt leden, die mee willen organiseren 

zich te melden.  

 

  

 



JUBILEUMDAG OP 12 OKTOBER IN APELDOORN 

Maar liefst 45 dames hebben zich opgegeven voor de gratis bus. Om 7.00 uur is de bus 

bij de opstapplaats in Hoogkerk en om 7.30 uur bij de Broeckhof in Zuidbroek  

Voor de dames die meegaan: denk aan de corona check app en een mondkapje. 

Wij wensen u allemaal een hele gezellige dag. 

 

PB/LB VERGADERING VAN 23 SEPTEMBER 

Uit deze vergadering twee belangrijke punten. In februari volgend jaar zal er een glossy 

over het voedselplatform uitgegeven worden. Het magazine van Vrouwen van Nu van het 

1e kwartaal vervalt hiermee. Het websitesysteem wordt binnenkort niet meer 

ondersteund. Daarom komt er een nieuw systeem. Meer info hierover volgt.  

 

NIEUWS VAN DE REISCOMMISSIE 

De reiscommissie pakt de draad na Corona ook weer op. Ze hebben voor volgend jaar de 

volgende plannen: 

 

Bestemming   Periode 

Groninger 

Borgenpad 

7x wandelen langs 

Groninger Borgen ( u 

wandelt gemiddeld 18 km 

per keer) 

maart t/m oktober 

2022 

 7 x een 

rondwandeling  

u wandelt 8 tot 10 km per 

keer 

de 3e donderdag van 

de maand m.u.v. 

juni,juli en aug. De 

eerste wandeling is 

gepland 17 maart 2022 

Krijtlandpad te voet door Zuid-Limburg 22 t/m 29 april 2022 

Varen en fietsen   eind mei 2022 

Cosa de La Luz 

(Spanje 

vlieg/bus vakantie met 

vaste standplek in Zuid 

Spanje eind september 2022 

Varen en 

handwerken   

 september/oktober 

2022 

 

Bovenstaande plannen zijn onder voorbehoud en moeten nog verder worden 

uitgewerkt. 

 

Ria Hettinga stapt volgend jaar uit de reiscommissie. Haar 6 jaren zitten erop. Bent u een 

beetje handig met de computer en lijkt het u leuk om reizen te organiseren, dan bent u 

misschien degene die wij zoeken. Is de reiscommissie iets voor u? Neem dan even 

contact met ons op.  

 

NIEUWS VAN DE COMMISSIE HANDWERKEN EN TEXTIELE WERKVORMEN 

Ook de handwerkcommissie heeft de draad weer opgepakt.  De volgende 

cursussen/workshops staan op het programma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wanneer   Tijd 

9-11-2021 Fair isle in Wirdum 

19.30 - 21.30 

uur 

3,10,17,24 

november en 1 en 8 

december Patchwork in Wirdum 

9.30 - 11.30 

uur 

18-1-2022 Macramé in Wirdum 

13.30 - 15.30 

uur 

25 januari en 1 

februari 2022 Bandweven in Wirdum 

9.30 - 11.30 

uur 

10-2-2022 

Doorstoppen in 

Zuidbroek 

9.30 - 11.30 

uur 

3-3-2022 Dubbelhaken in Wirdum 

9.30 - 11.30 

uur 

 

Wilt u meer weten over bovenstaande cursussen/ workshops. Neem dan even contact 

met ons op. 

Werkstukken gemaakt door Geke Ozenga van afdeling Haren 

1: Een werkstuk A4 formaat Modern Art 

De trend is momenteel minimalistisch, alles rustig en terug naar de basis. Ook wel het 

nieuwe normaal. Het zijn stofjes onder strookjes vitrage/voile, het vervaagt de 

onderliggende kleurige stofjes. Het gaat over duurzaamheid, dat verder gaat dan 

hergebruik, maar ook over aandacht voor de wereld om ons heen 

   
 

 

2. Troostdekentjes 

 



   
 

 


