
NIEUWSBRIEF MEI 2022 

VROUWEN VAN NU ANNA PAULOWNA

Beste mensen, alweer de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen.

Op dinsdag 10 mei as., aanvang 19.45 uur hebben wij een extra bijeenkomst met Anne 
van Delft. Anne is haar leven lang vertelster. Grote verhalen van oude volken of kleine 
verhalen van gewone mensen brengt ze dichtbij.
Het verhaal ‘Je derde naam’ vindt zijn wortels in een Indiaanse vertelling. Je eerste naam 
krijg je van je ouders, de tweede verdien je door wat je doet en aan de wereld laat zien en 
je derde naam vertelt wie je werkelijk bent. 
Maar …. die naam moet je zelf kiezen. Hoe doe je dat? Een mooie afsluiting van het 
seizoen!

Vorige bijeenkomst

Onze vorige bijeenkomst , het blijspel ‘De Klopgeest’ gespeeld door toneelgroep MSBOV is 
bezocht door 44 mensen.

Seizoen 2022-2023

Het bestuur is druk bezig het programma voor het volgende seizoen samen te stellen. De 
datums kunnen we u nu al vertellen. Zet u ze in de agenda?

Als de vooruitzichten voor het komende seizoen goed zijn komt er weer een 
programmaboekje. Deze ontvangt u eind augustus.

Hier volgen de data van de bijeenkomsten seizoen 2022-2023:

• Donderdag 22 september 2022, 19.45 uur
• Donderdag 13 oktober 2022, 19.45 uur
• Dinsdag 15 november 2022, 13.45 uur
• Dinsdag 20 december 2022, Kerstmiddag. Aanvangstijd nog niet precies bekend. Zal 

rond 12.00 uur zijn.
• Dinsdag 17 januari 2023, 13.45 uur
• Dinsdag 14 februari 2023, 13.45 uur
• Donderdag 23 maart 2023, 19.45 uur
• Donderdag 20 april 2023, 19.45 uur

Ook hebben we een drietal workshops ingepland.

• 14 september 2022, Jeu de Boules. In de Nieuwsbrief van augustus staat hoe u zich 
kunt opgeven. De kosten bedragen € 8,-- voor een hele verzorgde, sportieve 
middag.

• 14 december 2022, Kerstworkshop. Aanvang vermoedelijk 13.30 uur. Later hoort u 
hier meer over.

• 8 maart 2023, Een spelletjes middag. Keez spel en/of klaverjassen. Aanvang 13.30 
uur.



Floriade – Vrouwen van Nu Ontmoetingsdag op 20 mei

Kaarten voor deze bijeenkomst kunt u met korting tot 10 mei as. bestellen op de site van 
Vrouwen van Nu. Vrouwen van Nu heeft een eigen stand met koffie en thee en allerlei 
activiteiten.

Wilt u met de Vrouwen van Nu Anna Paulowna mee? Zij gaan op 20 mei met de trein van 
9.15 uur naar de Floriade. U kunt zich opgeven bij henny@veul.com of op 06-13298274.

World Clean Up Day

Het project ‘Plastic en ik’, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, is inmiddels door 
alle provincies omarmd en heeft als doel om bewustwording van plastic te creëren. 

De werkgroep ‘Plastic en ik’ heeft als jaarthema 2022 gekozen voor Microplastics. 
Microplastics kunnen als ingrediënten in producten worden toegepast, bijvoorbeeld in 
persoonlijke verzorgingsproducten. Via het afvalwater komen de deeltjes in het 
oppervlaktewater terecht, met als gevolg vervuiling van het water. Bovendien ontstaan 
micro-plastics ook door het uiteenvallen van zwerfafval of tijdens de productie en het 
gebruik van kunststofproducten.

Met de app Beat the Microbead kunt u eenvoudig uw cosmetica scannen op microplastics. 
De app is gratis. Op 17 september vindt de Landelijke Vrouwen van Nu zwerfvuildag plaats.
Ook wel World Clean Up Day genoemd. Deze opruimdag wordt wereldwijd op 17 september
gehouden.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project, u kunt het volgen op Instagram. De werkgroep 
is ook aanwezig op de Floriade Ontmoetingsdag op 20 mei.

Telefoon

Als u uw vaste telefoonnummer af laat sluiten en alleen op een mobielnummer bereikbaar 
bent, wilt u dan uw mobiele nummer doorgeven aan het secretariaat op 
secretariaatap@hotmail.com Of per telefoon op 0223-522945. 

Ouder worden of oud zijn

Bij de Nieuwsbrief van april had Truus van der Kwaak een stuk geschreven over Ouder 
worden of oud zijn. Truus heeft na het vorige stuk nog wat onderzoek gedaan. Het 
resultaat vindt u in de bijlage. Deel 2 van Ouder worden of oud zijn.

Presentatie dag Reizen van NU 7 oktober 2022

Vrouwen van Nu heeft in iedere provincie een Commissie Reizen. Hou je van reizen? Dan is 
7 oktober een mooie dag om kennis met de Commissie Reizen Noord Holland te maken.

Elk jaar biedt de Commissie Reizen van Noord Holland meerdere reizen aan. Waaronder 
meerdaagse vliegreizen en busreizen. Fietsvakanties in binnen en buitenland en 
stedenreizen.

De presentatie van de reizen is dit jaar 7 oktober in hotel de Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A in
de Rijp. Voor de presentatie van de reizen is ieder jaar heel veel belangstelling.
Informatie over deze mooie dag of u reeds aanmelden dan even een mailtje naar 
Patricia.reizenvannu@gmail.com.

mailto:secretariaatap@hotmail.com


Overige activiteiten Vrouwen van Nu

Kijkt u ook op de site van Vrouwen van Nu bij de agenda om allerlei activiteiten te zien 
waar u aan deel kunt nemen?

In memoriam

Ons bereikte het droevige bericht dat Rika Schenk is overleden. Namens de Vrouwen van 
Nu zijn 2 leden naar de condoleance geweest.

Einde seizoen 2021-2022

Dit is de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen, een seizoen dat voor het tweede jaar 
getekend is door de Corona pandemie. Met de extra bijeenkomst van mei/Anne van Delft 
hebben we dit seizoen 4x bij elkaar kunnen komen.
Wij kijken uit naar een (hopelijk) Corona vrij seizoen.

De volgende Nieuwsbrief en hopelijk ook het programmaboekje komt eind augustus.

Het bestuur wenst u een fijne zomer!!

Groeten, Joke Berbee
secretaris Vrouwen van Nu Anna Paulowna.

 


