
Nieuwsbrief augustus 2022

Beste vrouw van Nu,

In september is het weer tijd voor de jaarlijkse 
RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE

Stemmen kan vanaf 5 september t/m 27 september 2022.

Waar kan je ons vinden….
Op de Rabobank-website.
Bekijk de clubs in de regio Kop van Noord-Holland en omstreken.
Dan zoeken in de zoekbalk of op alle clubs in de kop van Noord-Holland naar

Vrouwen van Nu afd. Wieringen 

Staat onder Overige 

Wij zijn een vrouwenvereniging aangesloten bij de Landelijke Vrouwen van Nu
vereniging.

Waarom mag je alleen stemmen als je lid bent van de Rabobank?

Rabobank is een coöperatie. Dat betekent onder andere dat ze leden hebben 
en een deel van hun winst teruggeven aan de maatschappij. Als lid mag je 
meebeslissen welke maatschappelijke initiatieven ze ondersteunen. 
Ben je nog geen lid? Registreer je dan gratis via de Rabo App. (Dit betekent 
dat je dan een rekening moet hebben.)

Wij hopen op een zeer groot aantal stemmen want voor elke stem krijgen we 
een bijdrage. Veel succes bij het stemmen.

Door familieomstandigheden gaat het uitje van donderdag 15 september niet 
door. De reiscommissie heeft het gezamenlijk reisje uitgesteld tot het voorjaar 
van 2023. 

En wat komt er na de zomer:

01 september om 10 uur ’s morgens Varen langs de Afsluitdijk. 

https://bankieren.rabobank.nl/bankierenplus/deeplinking/membership-subscription/start


Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) organiseert 
publieksvaartochten langs de dijkversterkingswerkzaamheden aan de 
Waddenzeezijde van De Afsluitdijk (kosteloos). De boottocht duurt ongeveer 
2,5 uur en gaat in principe altijd door. Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar. 
Bellen of mailen naar Boukje de Haan email: be.dehaan@kpnmail.nl

Woensdag 21 september om 20.00 uur beginnen we het najaar met een 
muzikale avond bij de familie Tijsen op Westerland. Wij hebben ons best 
gedaan om iets heel speciaals voor jullie te vinden en we hopen dan ook op 
“een volle bak”. Gasten zijn welkom. (Het is ook leuk voor mannen die van 
muziek houden).

Zwerfvuil-actie World Clean Up Day 17 september 2022

Zoals afgesproken zal Vrouwen van Nu in september 2022 meedoen aan de 
zwerfvuilactie van World Clean Up Day. In het laatste overleg van de 
werkgroep Plastic en Ik? met de provincies is afgesproken dat de brief over 
zwerfvuil voor de afdelingen, door de secretaris van het provinciaal bestuur 
naar de afdelingen in de eigen provincie verzonden zal worden. Tevens is 
afgesproken dat er een begeleidende mail meegestuurd wordt waarin het 
provinciaal bestuur meedeelt dat zij dit initiatief ondersteunt en alle afdelingen 
oproept om mee te doen. 

Voor meer nieuws en wetenswaardigheden kunt u op de website kijken. 
Mochten er onduidelijkheden zijn: stel uw vragen…….. ook tips en suggesties 
zijn van harte welkom op vrouwenvannu.wieringen@gmail.com

Mocht u geen vervoer hebben om naar Westerland te gaan, dan kunt u bellen 
met het secretariaat telefoon 0657996621. Dan kunnen we iets voor u regelen.

Wij wensen u een mooie zomer en mocht u weggaan, een goede reis en fijne 
vakantie. We zien u graag weer in september. 

Hartelijke groeten het bestuur van de Vrouwen van Nu. 

Rinie, Tilly, Mieke en Joke.
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