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Themadag Zelfredzaamheid & Zorg 

Wij organiseren 17 oktober a.s. een themadag rondom zelfredzaamheid en zorg. 

We hebben u hier al eerder over bericht. Heeft u zich al opgegeven voor deze dag? Dit 

kan nog tot 10 oktober door een mail te sturen naar 

vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com 

De kosten bedragen 10 euro p.p. (incl. een broodje en koffie/thee) en dit kunt u 

overmaken op NL50 RABO 0325 1413 12 t.n.v. NBVP, Vrouwen van Nu.    

 

Verhuizing 

Het Provinciaal Bestuur heeft besloten om afscheid te nemen van de locatie aan de 

Hortuslaan 1 in Haren. De vergaderingen en bijeenkomsten worden vanaf 1 januari 2019 

gehouden in de Broeckhorst te Zuidbroek. Nadere mededelingen over de verhuizing 

worden aan de besturen van de afdelingen gegeven op de Najaarsbijéénkomst van 13 

november a.s. 

 

85-jarig Jubileum 

Voor de modeshow van Vod tot Vlot komen de eerste aanmeldingen binnen en daar zijn 

we blij mee. Zo wordt dit een mooi onderdeel van ons jubileum. Heeft u de kledingkast al 

doorgespit? Maakt u van een truitje een mooie col of van een rok een hippe hes? Of 

krijgt de lange mannenonderbroek een tweede leven als shirtje met een “zakje” op de 

voorkant? En wat dacht u van de witte beddensprei bij u in de kast, kan daar een 

zwierige rok van? Heeft u hulp nodig? Ook dat kan, want op zaterdagmiddag 19 januari 

2019 organiseren we een workshop. Van 13.30 uur tot 16.30 uur bent u van harte 

welkom in de kantine van VIB aan de Beneluxweg 38 in Zuidbroek. Wilt u meedoen aan 

deze workshop geeft u zich dan voor 1 januari 2019 op bij Wobbie Krijger, email: 

reiswob@gmail.com. 

 

Opgave voor de modeshow kan via vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com onder 

vermelding waarvan het kledingstuk is gemaakt en wat het eindresultaat is. Dat is wel zo 

handig voor de ladyspeaker.   
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