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Magazine en factuur 

Inmiddels heeft iedereen wel het magazine Vrouwen van Nu nummer 4 ontvangen met 

daarbij de factuur voor de contributie voor 2019. Als u de contributie tijdig, voor 25 

januari 2019, overmaakt, heeft het Landelijk Bureau het minste werk en krijgt de 

afdeling de afdracht op tijd op de bankrekening. Wij rekenen op uw medewerking. 

 

 

Voorjaarsbijeenkomst op 19 februari 2019 

Dinsdagmorgen 19 februari  houden we voor de eerste keer onze voorjaarsbijeenkomst 

in de Broeckhof in Zuidbroek. Een officiële uitnodiging en agenda voor deze bijeenkomst 

volgen. Tijdens deze bijeenkomst tonen we in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht  

de film Sufragette. Een sufragette is een vrouw die strijdt voor de vrouwenrechten, met 

name voor het vrouwenkiesrecht. Suffragettes behoorden tot de eerste feministische 

golf, begin 1900. Duizenden vrouwen namen in die tijd deel aan vreedzame en 

georganiseerde demonstraties met spandoeken en liederen in New York, Engeland, maar 

ook in Nederland. Kortom dames, een film om naar Zuidbroek te komen.  

 

 

85-jarig jubileum 

De opgaven voor de workshop Van vod tot vlot komen binnen, maar er zijn nog wel 

enkele plaatsen vrij. U kunt u nog opgeven voor 1 januari 2019 door een mail te sturen 

naar reiswob@gmail.com. 

 

 

Winkel Vrouwen van Nu 

De winkel was onderwerp van gesprek tijdens het laatste overleg van het Provinciaal 

Bestuur. De omzet bij sommige activiteiten is te gering en de daarbij behorende 

inspanning te veel. Hoe verder? Besloten is dat er geen nieuwe PR artikelen worden 

aangekocht.  

Zolang de nu nog aanwezige artikelen niet uitverkocht zijn, blijft de winkel aanwezig op 

de Algemene Ledenvergadering en de Expo en u kunt natuurlijk nog bestellen via het 

secretariaat. 

 

 

Ballen 

In het magazine van december staat een artikel over de Expo op 13 en 14 april in de 

Fraeylemaborg. De commissie Handwerken en Textiele werkvorming wil de jaarlijkse 

tentoonstelling openen met een ballenproject. Helpt u ook mee om ballen te maken in 

diverse maten, materialen, kleuren, breien, vilten of haken? 

Na de Expo worden de ballen geschonken aan goede doelen (therapie voor jong en oud, 

speelgoed voor kinderen enz.) Maar als u ze terug wilt, kan dat natuurlijk ook.  

 

 

Wens   

Tenslotte wenst het Provinciaal Bestuur, Martha, Janneke, Rijnje, Ria en Wobbie u mooie 

kerstdagen en een heel goed en vooral gezond 2019.  
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