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Van de bestuurstafel 

Helaas hebben we het najaarsoverleg moeten annuleren vanwege corona. We hebben 

besloten om op korte termijn geen nieuw overleg te plannen. 

Het landelijk bestuur komt namelijk met een nieuw beleidsplan, waarin ook de 

uitkomsten van de enquête worden verwerkt. Het nieuwe beleidsplan komt aan de orde 

tijdens een ingelaste ledenraadvergadering in maart 2022. Na deze vergadering hoort u 

hierover meer.  

 

Vrouwendag 

Op 9 maart 2022 organiseert het PB de vrouwendag in de Broeckhof te Zuidbroek  

Het PB heeft gekozen voor een gevarieerd programma met als thema: De kunst van 

bewegen. Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor deze dag.  Eind januari volgt er 

nader bericht over deze dag. 

 

Spreken in het openbaar 

Bij voldoende deelname zal er eind april/begin mei een cursus Spreken in het openbaar 

worden georganiseerd. Is dit iets voor u en wilt u hieraan deelnemen, stuur dan voor 1 

maart een berichtje naar vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com 

 

Dagtocht Floriade 

De belangstelling naar de Floriade is groot. Deze dag zal op donderdag 28 of vrijdag 29 

april 2022 plaatsvinden. Zodra de datum bekend is, hoort u meer. Het PB heeft besloten 

dat er bij voldoende belangstelling een bus wordt ingezet.   

 

Project Plastic en ik 

Het PB heeft een usb-stick met een toolkit ontvangen om het project bij de afdelingen te 

introduceren. De toolkit bevat alle ingrediënten voor een afdelingsbijeenkomst. Er is een 

toolkit voor een pubquiz, stellingen om met elkaar te bespreken en tips om minder 

plastic te gebruiken. Voor meer informatie en het aanvragen van de toolkit kunt u 

contact opnemen met Janny Kolhorn, e-mail: kolhornj@hotmail.com 

 

Agrarische commissie 

De agrarische ontmoetingsdag zal plaatsvinden op 24 maart 2022. 

 

Handwerken en Textiele vormgeving 

De commissie Handwerken organiseert op 20 januari 2022 een inspiratiemiddag. 

Inspiratiedag op 20 januari 2022. De inspiratiemiddag is bedoeld voor hen die nog wat 

ondersteuning kunnen gebruiken met het maken van de Windspinners voor op de 

expositie.  

 

Wonen en Cultuur 

In verband met Corona is het uitstapje naar landgoed Nienoord verplaatst van januari 

naar de 1e helft van maart 2022.  

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.  

 

Reiscommissie 

De reiscommissie heeft voor volgend jaar de volgende reizen op het programma: 
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Groninger Borgenpad 7x wandelen langs Groninger borgen 

(wandelingen van ca. 18 km) 
  

Wandelen door de provincie 6x wandelen door de provincie 

(wandelingen van ca. 8 tot 10 km) 
  

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

Varen en fietsen in het Groene 

Hart 

  

30 mei t/m 3 juni  

Costa de la Luz (Spanje) Vlieg/bus vakantie met vaste 

standplek in Zuid-Spanje 
Eind september 

Varen en breien   29 aug. t/m 3 sept 

 

 

Meer over deze reizen leest u in de bijlage bij deze MOI en in het ledenblad van 

december van Vrouwen van Nu 


