
Nieuwsbrief februari 2023

Beste vrouw van Nu,

Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vind u ook de uitnodiging voor de jaarvergadering
die gehouden wordt op 15 februari 15.00 uur bij de familie Tijsen. Ook het 
jaarverslag 2022, de notulen van de jaarvergadering 2022 en het financieel 
verslag van 2022 zijn bijgesloten. Een heel pak papier als alles uitgedraaid zou 
moeten worden. Daarom zijn we blij dat de meesten van u een emailadres hebben
en dit digitaal kunnen ontvangen en lezen.

Op 18 januari heeft Klaas Bakker een lezing en pianospel verzorgd over Edvard 
Grieg en de Tweede Zus. Zijn pianomuziek was geweldig en het verhaal 
inspirerend. Hij vertelde heel boeiend en verweefde de muziek met het 
levensverhaal van Edward Grieg en het boek van Lucinda Riley. Wat is waar 
en wat is fictie. 

Onze jaarvergadering is op 15 februari 2023, aanvang 15.00 uur op Westerland.
Wij zien u allen graag op deze middag.

Informatie over onze overige activiteiten zoals wandelgroep, leeskring, tuinclub, 
filmclub en de twee handwerkgroepen vindt u onder 'agenda activiteiten'. 

De theatercommissie zal dit jaar geen activiteiten plannen, er zijn persoonlijke 
omstandigheden die dit verhinderen. Gea en Joke zullen de draad weer oppakken 
zodra dit kan. Mocht u ideeën hebben over een voorstelling of bijeenkomst kan er 
natuurlijk altijd worden overlegd of er meer vrouwen belangstelling hebben. U 
kunt dit dan of via het bestuur of via de avonden kenbaar maken. De 
Cultuurschuur heeft een heel uitgebreid programma en is redelijk dichtbij.

Mochten er onduidelijkheden zijn: stel uw vragen…….. ook tips en suggesties zijn 
van harte welkom op vrouwenvannu.wieringen@gmail.com

Heeft u transport nodig om naar de locatie te komen op Westerland, laat het een 
van ons even weten dan kunnen we transport regelen.

Hartelijke groeten het bestuur van de Vrouwen van Nu. 

Rinie, Tilly, Mieke en Joke.

Commissie Cultuur & Zo in de Provincie:

Melancholie uit de polder
25 maart 2023 een concert met Carel Kraayenhof en Leonie Jansen.
Aanvang: 20.00 uur
De Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 5, 1746 BE  DIRKSHORN
Aanmelden en informatie: hjnaber@tele2.nl
Kosten: € 20,00 incl. koffie/thee
Bankrek. NL33RABO0327706007 t.n.v.
Vrouwen van NU NH, o.v.v. uw naam
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