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Beste lezer, 
  
Welkom bij van Vrouwen van NU afdeling Middelstum-Kantens 
e.o. Voorheen de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Het 
landelijk bestuur heeft echter gemeend de naam te moeten 
wijzigen in Vrouwen van NU. De vereniging voor alle vrouwen 
bestaat al meer dan 85 jaar, dus ook voor u. We organiseren 8 
bijeenkomsten per winterseizoen, van september t/m april, en 
meestal 2 koffie-ochtenden. Verder hebben we een 
interessecommissie, die excursies e.d. organiseert. Een 
ziekencommissie die aandacht schenkt aan onze leden die ziek 
zijn. Ook gaan we 2 keer per jaar gezamenlijk fietsen en 
organiseren we workshops en cursussen. U kunt ons vinden op de 
jaarlijkse braderie te Middelstum, waar we allerlei zelfgemaakte 
spullen trachten te verkopen. Kortom een hele actieve vereniging, 
waar ook u zich thuis zult voelen. 
  

  

  

PROGRAMMA 2018-2019    

                                            

   dinsdag                

   11 september    Lezing door Albert Erik de Winter over natuur en cultuur op kerkterreinen 

                                t Schienvat te Kantens, aanvang 20.00 uur 

   woensdag          workshop nader te bepalen 

   3 oktober            

   koffieochtend    ‘t Schienvat te Kantens, aanvang 09.30 uur. 

    



dinsdag               

   9 oktober           Lezing dhr. Gramsbergen en dhr. Van Wijnen over het Klooster van 

Rottum 

     ’t Schienvat te Kantens, aanvang 20.00 uur 

                                  

   dinsdag    Gezamenlijke avond met ‘t NUT           

   20 november    Erik Hulsegge verzorgt een leuke avond 

                               t Schienvat te Kantens, grote zaal, aanvang 20.00 uur. 

      dinsdag            Gezamenlijke avond: gast Inez Timmer  

   15 januari          Mademoiselle Chanel 

                               Ekamper, Radsweg 12, Oosteinde, aanvang 20.00 uur 

   dinsdag              Jaarvergadering 

   12 februari         mevr. Margreet Joling  vertelt over Alpacaranch 

                               t Schienvat te Kantens, aanvang 20.00 uur. 

   woensdag         dhr. Lukas Kruidhof vertelt over zijn werk als rechercheur, maar ook als     

                             beveiliger  

   6 maart              van leden koninklijk huis en prominente personen 

   Koffie-ochtend  t Schienvat te Kantens, aanvang 09.30 uur. 

   dinsdag              Gezamenlijke avond met afd. Loppersum 

   12 maart            dhr. P. Bijster houdt lezing over tsarenfamilie Romanov 

                               t Schienvat te Kantens, grote zaal, aanvang 20.00 uur. 

   dinsdag              dhr. Siep Brink en dhr. E. Buisman vertellen over hun fietsreis in Vietnam  

   16 april               t Schienvat te Kantens, aanvang 20.00 uur. 

 

 

 

 



Voor vragen of wanneer u eens een bijeenkomst wilt bijwonen 
kunt u zich wenden tot de secretaris: 

mw. P. Klinkhamer 
 
Korenlaan 16 
 
9991 BV  Middelstum 
 
email: vvn.middelstumkantenseo@gmail.com 
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