
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022 

VROUWEN VAN NU ANNA PAULOWNA

Beste mensen,

In deze Nieuwsbrief

1. Volgende bijeenkomst op 15 november met Antré.

2. Kerstworkshop op 14 december.

3. Goed Doel 2023.

4. Kerstmiddag op 20 december.

5. Opbrengst Rabo Club Support actie.

6. Wetenswaardigheden.

1. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de volgende bijeenkomst op dinsdag 15 
november 2022, 13.45 uur in de Samenvaart met Antré.

Een middag/workshop Kleur (be)Kennen door Antré. Een interactieve workshop en 
presentatie in één. We worden meegenomen in de taal van kleur.

Na afloop is iedereen zich meer bewust van zichzelf en haar uitstraling en is in staat om dit 
positief te beïnvloeden.

Iedereen gaat gegarandeerd met nieuwe inzichten en een grote glimlach naar huis.

U hoeft zich hier niet voor op te geven.

2. Goed Doel 2023

De laatste jaren was ons goede doel Stichting Kansrijk. Dit sluiten we nu af.

Met ingang van januari 2023 is ons nieuwe Goede Doel: Inloophuis De Sluis uit Anna 
Paulowna.

In de pauze van Antré komt Tineke Sohier ons e.e.a. vertellen over het Inloophuis. Er gaat 
ook een mandje rond.

3. Kerstworkshop woensdag 14 december bij Annet Langelaan-van Zanten.

De kerstworkshop is op woensdag 14 december 2021, aanvang 13.30 uur, bij Annet 
Langelaan-van Zanten aan de Meerweg 12, Breezand.

De kosten bedragen € 35,- graag ter plaatse gepast betalen.

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de Kerstworkshop met 3 foto’s. Onze workshop 
gaat over de linkse en middelste foto.

Bij opgave vermelden of u aan workshop 1 of 2 wilt deelnemen.

U kunt zich opgeven voor de Kerstworkshop tot 23 november.

Opgeven bij Adri de Kramer, 0223-637276 of adekramer@hetnet.nl. 

Ook op onze bijeenkomst van 15 november kunt u zich opgeven.

mailto:adekramer@hetnet.nl


Er kunnen 35 mensen meedoen. Vol is vol.

Als u zich heeft opgegeven bent u betalings-plichtig.

Bij verhindering kunt u wel een vervanger vragen.

4. Kerstmiddag 20 december 2022

U kunt zich tot en met 30 november opgeven voor onze kerstmiddag van 20 december, 
aanvang 11.45 uur.

U kunt dit doen door € 5,= over te maken naar NL52 RABO 0303 1581 66 t.n.v. Vrouwen 
van Nu Anna Paulowna. Graag uw naam vermelden. Zodra de betaling binnen is, is uw 
opgave een feit.

Dieet wensen schriftelijk/per mail doorgeven met uw naam aan 
secretariaatap@hotmail.com of aan Joke Berbee, Wijdenes Spaansweg 43, 1764 GJ 
Breezand.

 

5. De opbrengst van de RABO Club Support actie bedraagt € 244,92. Een mooi bedrag voor
onze ‘pot’. Alle stemmers hartelijk dank!

6. Wetenswaardigheden

Onze boekentafel wordt opgeheven. Gezien alle mini-biebs langs de weg en de weinige 
boeken die verkocht worden stoppen we er mee.

Eén van onze leden heeft meegedaan met de Klaverjas- en Keezmiddag in Wognum, 
georganiseerd door de Provinciale Vrouwen van Nu. Ze heeft hier erg van genoten en hoopt
dat de volgende keer meer vrouwen heen gaan.

In de bijlage een overpeinzing van Truus van der Kwaak.

We kijken er naar uit om u allen te zien op dinsdag 15 november, 13.45 uur in de 
Samenvaart, bij Antré

Groeten, Joke Berbee

Secr. Vrouwen van Nu Anna Paulowna
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