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Twee nieuwe bestuursleden, te weten Martha van der Weerd en Janneke Snijder, 

betekent een (her)verdeling van de taken binnen het Provinciaal Bestuur. De taken 

binnen het PB zijn als volgt verdeeld: 

 

Martha van der 

Weerd Voorzitter PB 

  Provinciaal bestuurslid kring Oldambt 

Janneke Snijder Vice voorzitter PB 

  Afgevaardigde Ledenraad 

  

Provinciaal bestuurslid commissie Wonen en Cultuur; 

Handwerken en Textiele Vormgeving 

 

Provinciaal bestuurslid  kring Woldstreek 

Wobbie Krijger Secretaresse PB (ad interim) 

  Penningmeester PB 

  Provinciaal bestuurslid reiscommissie 

  Provinciaal bestuurslid kring Westerkwartier 

  Provinciaal bestuurslid kring Veenkoloniën 

Gea Luurs 2e Secretaresse PB 

  Plaatsvervangend afgevaardigde Ledenraad 

  Provinciaal bestuurslid TAG 

  Provinciaal bestuurslid redactiecommissie 

  Provinciaal bestuurslid kring Westerwolde 

Rijnje Venema Lid PB 

  Provinciaal bestuurslid agrarische commissie 

  Provinciaal bestuurslid kring Eemsmond 

 

De Ledenvergadering van 17 april in Zuidhorn is geëvalueerd. Het PB kijkt terug op een 

geslaagde vergadering. Hoewel de voorzitter meedeelde dat het 85-jarig bestaan gevierd 

zal worden in de Schouwburg te Groningen, heeft het PB besloten dat het jubileum op 

een andere wijze en locatie gevierd wordt. Gevierd gaat het worden en u wordt daarvan 

de komende tijd natuurlijk op de hoogte gehouden. 

 

Welke belangrijke provinciale bijeenkomsten hebben we in het najaar 2018 en in het 

voorjaar van 2019? 

 

2018   17-oktober     Themadag Zelfredzaamheid (Haren Hortuslaan 1); 

          13-november  Najaarsbijeenkomst  

2019   19-februari     Voorjaarsbijeenkomst 

          12-maart        Commissiedag 

          18-april          Jaarvergadering en 85-jarig jubileum  

 



In onze MOI nieuwbrief schreven we al eerder over de nieuwe Europese Privacy 

wetgeving, die ingaat per 25 mei 2018. Vooruitlopend hierop zijn alle foto’s uit het 

fotoalbum op de website verplaatst  naar het blokje Voor leden. Daar vindt u ook de 

foto’s van de Jaarvergadering op 17 april. 

 

Het PB heeft de inhoud van de activiteiten van de diverse commissies bekeken. Daarbij is 

geconstateerd dat activiteiten van de Commissie Cultuur en Creatief (C3) en de 

Commissie Wonen elkaar soms overlappen. Zowel C3 als Wonen begeven zich beiden op 

het gebied van Cultuur. Het blijkt dat de aandacht van de leden op de vele aspecten van 

het wonen minder aandacht behoeft dan in het verleden. Er is tegenwoordig meer 

behoefte aan culturele activiteiten, zoals Kunst- en kunstuiting, literatuur, architectuur, 

schilderijen, theater, sfeer en tradities, gewoonten, muziek, eten.  

Bovendien is Het PB is van mening dat handwerken en textiele vormgeving, ook door de 

specialistische kennis die in de commissie C3 aanwezig is, een eigen plaats (commissie) 

verdiend. Deze commissie kan zich dan ten volle richten op cursussen en workshops om 

bepaalde handwerktechnieken onder de knie te krijgen en oude technieken en 

vaardigheden behouden. 

Daarom heeft het PB in goed overleg met de beide commissies besloten de commissie C3 

en de commissie wonen te veranderen in een Commissie Handwerken en Textiele 

vormgeving en een Commissie Wonen en Cultuur.   

Verder blijft alles bij het oude. De commissieleden van C3 gaan mee in de nieuwe  

Commissie Handwerken en Textiele vormgeving en de commissieleden van Wonen gaan 

mee in de Commissie Wonen en Cultuur. Laatstgenoemde commissie wil wel uitbreiden 

naar 5 personen. Heb je belangstelling, meld je dan bij de Commissie.  

 

De volgende MOI zal verschijnen in de week van 11 juli 2018. 

 

   

 

 

  


