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Van de bestuurstafel 

Marian Cuypers heeft zich teruggetrokken als lid van het Provinciaal Bestuur. Daarmee 

zijn er twee vacatures in het PB. Wilt u het PB versterken? Meldt u dan bij één van de 

bestuursleden. 

 

Op 1 november hebben we kennis gemaakt José Vroonland. Het nieuwe gezicht binnen 

het Landelijk Bestuur. We hebben een aantal zaken besproken, zoals het vermogen van 

de provincies en de afdelingen en de enquête over de toekomst van Vrouwen van Nu. 

Het was een goed gesprek. 

 

Op de najaarsvergadering voor afdelingsbesturen op 1 december zal naast ons eigen 

beleidsplan ook informatie worden gegeven over het project Plastic.  

 

Jubileumfeest in Apeldoorn 

12 oktober werd, een jaar na dato, toch het landelijke 90-jarige bestaan gevierd. Door 

het Provinciaal Bestuur was een gratis bus ter beschikking gesteld. De aanwezigen kijken 

terug op een onvergetelijke dag vol entertainment en mooie ontmoetingen. Het bezoek 

van HKH Prinses Beatrix was de kroon op deze feestdag. De Prinses ging met 10 leden, 

één vrouw uit elke provincie in gesprek. Deze vrouwen bleken ’s middags de 

jubileumvrouw van hun provincie te zijn en werden gedecoreerd met een speciaal voor 

het 90-jarig jubileum ontworpen jubileumspeld. Voor Groningen was dat Stieneke Haaijer 

van de afdeling Slochteren. Uit de voordrachten, die afdelingen hadden ingediend, werd 

zij als jubileumvrouw van Groningen gekozen. 

Floriade Expo 2022 in Almere 

De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt één keer per 10 jaar gehouden. In 

2022 wordt de Floriade Expo 2022 van 14 april t/m 9 oktober gehouden in Almere 

(provincie Flevoland). Het thema van de Floriade is Growing Green Cities. Vrouwen van 

Nu Flevoland wil peilen hoeveel leden van Vrouwen van Nu hier naartoe zouden 

willen. Op 28 of 29 april 2022 zou, bij voldoende aanmeldingen, de Floriade een dag 

kunnen claimen voor Vrouwen van Nu. 

Onze vraag is nu: 

Heeft u interesse om mee te gaan naar de Floriade op 28 of 29 april 2022? 

Geef dit dan uiterlijk 13 november door aan uw afdelingsbestuur. Als er voldoende 

belangstelling is kunnen wij een gratis bus laten rijden. 

Commissie Wonen en Cultuur 

De commissie is verheugd dat, na ongeveer anderhalf jaar, de draad weer opgepakt kan 

worden en activiteiten georganiseerd kunnen worden. In de commissie heeft ook een 

wijziging plaatsgevonden. Ida Kroeze is dit jaar afgetreden en Greetje Schipma is 

aangetreden als penningmeester. Inmiddels is de eerste bijeenkomst geweest en kan de 

commissie u informeren waar ze mee bezig zijn voor 2022. 

 Voor de maand februari 2022 staat een rondleiding op landgoed Nienoord 

gepland. 

 In de middag van 13 april zal in het kerkje van Noordlaren een lezing betreffende 

Pasen verzorgd worden door DH. De Jong met ondersteuning van muziek van 

Bach, de Mattheus Passion. Met dank aan Ida Kroeze die hiervoor reeds in 2019 

de contacten heeft gelegd. 



 Voor de maand mei staat een bezoek aan Marte Röling gepland. In het voorjaar is 

bekend of dit bezoek definitief kan doorgaan. 

Verder wordt nagedacht over een activiteit in de Provincie waar een groot aantal leden 

aan deel kan nemen. Daarover later meer.  

 

 

 


