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Een nieuw seizoen 

De scholen en de verenigingsactiviteiten zijn weer begonnen, dus ook Vrouwen van Nu.  

Het Provinciaal Bestuur heeft 2 september voor het eerst weer vergaderd. ’s Middags 

volgde er een bespreking met alle commissies. Doel van deze bespreking was de eens 

gemaakte afspraken op te frissen, zodat we met z’n allen weer weten wat er in het 

verleden is afgesproken.  

 

Tijdens ons eerste overleg  op 2 september heeft het PB verschillende activiteiten en 

data besproken. 

 Op 17 september vindt in Amersfoort het BP/LB plaats. Plv. afgevaardigde Carin 

van der Wal zal hieraan deelnemen. 

 Op 7 oktober heeft het PB een gesprek met plv. voorzitter Landelijk Bestuur Els 

Eradus en directeur Carla Wijers. Een belangrijk onderwerp van gesprek is de 

toekomst van Vrouwen van Nu. Erg belangrijk, nu de provincie Groningen m.i.v. 1 

januari 2020 4 afdelingen, Winschoten, Muntendam, Ommelanderwijk en 

Harkstede/Scharmer, moet missen. 

 Op 19 november is er een overleg van de Ledenraad onze afgevaardigde 

Janneke Snijder  vertegenwoordigt onze provincie. Ook hier worden belangrijke 

besluiten genomen met betrekking tot de toekomst van Vrouwen van Nu. Ter 

informatie voor u: de verslagen van de PB/LB en Ledenraad staan op de landelijke 

website onder het blokje -voor leden-.  

 

Ledenadministratiesysteem 

Het nieuwe systeem is in werking. Elke afdeling heeft een inlogcode en de handleiding 

ontvangen. Heeft u problemen met het inloggen, of het systeem en heeft u 

ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met Jessica Liotard via 

ledenadministratie@vrouwenvannu.nl of Evelien ter Meulen via evelien@vrouwenvannu.nl  

Voor urgente vragen kunt u bellen van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 

uur via 070-3244429. Zijn er daarna nog problemen, neem dan contact met ons 

secretariaat, Ria Hettinga. 

 

Commissies en haar activiteiten 

 De commissie Wonen en Cultuur organiseert op 26 september een excursie naar 

de kleinste soepfabriek in Leek 

 De agrarische commissie organiseert op 15 oktober een excursie naar de 

varkenshouderij Ten Have. 

 De Reiscommissie presenteert de reizen voor 2020 op 31 oktober in de Broeckhof  

 De commissie Handwerken en Textiele werkvorming heeft de data voor de Expo in 

2020 vastgesteld. Deze wordt gehouden op 16 en 17 april. Verder zijn er diverse 

workshops en cursussen te volgen. Kijkt u maar eens op onze website. 

 

Vacatures 

Binnen alle commissies zijn we op zoek naar versterking. Heeft u belangstelling en lijkt 

het u wat? Neem dan contact op met de voorzitter van de commissie. 

Meer info over deze vacatures vindt u op onze website. 

 

Vrouwen van Nu Beurs 

Gaat u naar de Vrouwen van Nu Beurs in Alphen aan de Rijn en zou u graag met de bus  

willen? Dan kan dat. De provincie Friesland heeft namelijk een bus geregeld.  Hieronder 

volgt de informatie. 
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Opstapplaatsen en tijden van de bus: 

6.30 uur Drachten           Transferium Oost               Zonnedauw 2 

7.00 uur Leeuwarden       Sportcomplex                    Kalverdijkje 

7.30 uur Heerenveen       t/o Mc Donalds                  Stadionweg 11 

8.00 uur Lemmer             c Donalds                         Transveer 1 

  

 Kosten busretour Alphen aan de Rijn: € 17,50 

 

 Opgave liefst zo snel mogelijk, vóór 10 september, bij Mettje Leijenaar, t: 0513 

46 68 10 of e: mettje@kpnmail.nl 

 

 Betaling op rekeningnr. NL56RABO 0370 6424 49 t.n.v. BvPF, Vrouwen van Nu 

te Delfstrahuizen o.v.v. bus Alphen a/d Rijn 

 
 

 
Reis naar Gran Canaria 
WEET U HET NOG? Onze fantastische cultuurreis naar Gran Canaria van 28 januari t/m  5 

februari 2020. 

Met de bus over dit prachtige eiland met korte wandelingetjes door idyllische dorpjes. We 

brengen een bezoek aan de hoofdstad Las Palmas, we gaan rum maken en we hoppen 

met de boot een dag naar zustereiland Tenerife.  Wilt u mee? Meldt u dan z.s.m. maar 

voor 30 september 2019 aan voor deze reis. Meer informatie over deze reis en 

inschrijfformulier vindt u op onze website  www.vrouwenvannu/provincie/reizen2020. U 

kunt natuurlijk ook contact opnemen met Eef Wiegman via veenwieg@gmail.com of tel.nr 

0636318633. 
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