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De zomervakantie zit er op. Iedereen is bezig met de voorbereidingen van het nieuwe 

seizoen of is inmiddels begonnen. Ook voor het Provinciaal Bestuur was de vakantie 

begin september voorbij. Dat wil niet zeggen dat we deze zomer stil hebben gezeten.  

Hieronder leest u het laatste nieuws 

 

Bestuurswijziging 

Gea Luurs maakt om persoonlijke redenen per 1 september 2018 geen deel meer uit van 

het Provinciaal Bestuur. Het PB is op zoek naar een nieuw bestuurslid.  

 

Wat is er de komende tijd te doen? 

 

Themadag Zelfredzaamheid & Zorg 

Woensdag 17 oktober organiseren wij een themadag rondom zelfredzaamheid en Zorg.  

We hebben u hier al eerder over bericht. U komt toch ook naar deze dag?  Stuur dan 

voor 10 oktober een mail naar vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com. De kosten 

bedragen 10 euro p.p. (incl. een broodje en koffie/thee)  

 

Activiteiten van de commissies 

  

De commissie Wonen en Cultuur organiseert 27 september a.s. een excursie naar de 

Erkerwoning in Midlaren. 

   

De commissie Handwerken en Textiele werkvorming organiseert 20 oktober een 

inspiratiemorgen in Finsterwolde rondom het thema kleurrijk.  

Op 13 en 14 april 2019 wordt de Expo 2019 georganiseerd in en rondom de 

Fraeylemaborg.  

 

De reiscommissie organiseert 25 oktober a.s. in Paviljoen de Bloemert te Midlaren een 

reünie en infomorgen. Op deze morgen hoort u alles over de reizen in 2019. Neem gerust 

uw buurvrouw, vriendin of dochter mee. 

 

Meer info over de hierboven genoemde evenementen vindt u op onze website. 

 

85-jarig Jubileum 

Heeft u de kledingkast al doorgespit en wilt u meedoen met de modeshow van Vod tot 

Vlot op ons 85 jarig jubileum? Geef u dan op voor 1 januari 2019.  

Nog even ter herinnering. 

Voor ons 85-jarig jubileum wil het PB de afdelingen aanmoedigen om samen met hun 

leden de kledingkast eens door te spitten en van kleding, dat niet meer gedragen wordt, 

een mooi kleed (rok, blouse, broek etc.) te maken. Laat uw leden de mannequins op het 

jubileum zijn. Wanneer u hiervoor kosten moet maken, dan kunt u deze indienen bij het 

Provinciaal Bestuur. Bent u enthousiast en wilt u meedoen? Stuur dan even een mail 

naar vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com. We rekenen erop dat u allemaal meedoet. 

 

Infogids 

De infogids wordt niet meer in gedrukte vorm uitgegeven. De ervaring leert namelijk dat 

de eerste wijziging al wordt doorgevoerd, terwijl het inkt van de infogids nog niet droog 

is. Een gedrukte infogids is dus (bijna) nooit up to date.    

Een actuele infogids vindt u op de website onder het kopje “Voor Leden”. 
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