
Nieuwsbrief december 2022

Beste vrouw van Nu,

En dan is het december van het jaar 2022, een jaar waarin we elkaar weer 
hebben ontmoet op mooie avonden op Westerland. Zo aan het eind van het jaar is
iedereen druk met Sinterklaas en Kerstmis, met als klap op de vuurpijl Oud en 
Nieuw.

Ook wij, de Vrouwen van Nu, hebben onze kerstviering en wel op woensdag 21 
december. Een Kerstmaaltijd in de Waddenzee- zaal bij de familie Tijsen. 
We beginnen om 16.00 uur, zaal is open om 15.45 uur, in verband met 
voorbereidingen van het team bij Tijsen. Aanmelden voor 15 december is 
noodzakelijk in verband met de catering. De uitnodiging zal na sinterklaas bij u in 
de bus vallen. Mocht u geen vervoer hebben om naar Westerland te gaan, dan 
kunt u bellen met het secretariaat telefoon 0657996621. Dan kunnen we zeker 
iets voor u regelen. 

Tegelijk met de kerstkaart ontvangt u het programmaboekje voor 2023 met 
daarin een enquêteformulier. Wij willen graag toetsen wat er leeft bij onze leden 
en hoe wij al uw wensen kunnen meenemen in een volgend programma. En 
eventueel aanvullingen hierop.
 
Nog even een terugblik op 16 november, die avond hebben wij Nicole Kovacs op 
bezoek gehad met hilarische sketches en verhalen, wat was het een heerlijk 
avond en wat hebben we veel gelachen. Wij denken er met veel plezier aan terug.
De “oorkonden” voor onze leden Nellie Tijsen, Manie Schouten en Boukje de Haan 
waren welverdiend. Foto’s van de avond staan op onze website.

Vanuit het landelijk bureau is er een nieuwsbrief verzonden met hierin een 
PowerPoint over de toekomst van de Vrouwen van Nu. Mocht het u niet lukken om
dit via de computer of tablet te bekijken laat het ons dan even weten, dan kunnen
wij de pagina’s naar u toesturen.

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

Hartelijke groeten het bestuur van de Vrouwen van Nu. 

Rinie, Tilly, Mieke en Joke.
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