
Nieuwsbrief januari 2023

Beste vrouw van Nu,

Het bestuur van de Vrouwen van Nu, afdeling Wieringen, wenst u een 
gelukkig en gezond nieuwjaar. Een jaar waarin wij elkaar kunnen 
ontmoeten en gezellig samen zijn. 
Wij hopen dat het voor u een gezellig en memorabele jaarwisseling is 
geworden. Het was in ieder geval de warmste en natste jaarwisseling ooit. 
Hiermee is 2022 tot een eind gekomen, een jaar wat we ons zullen heugen
als het eind van de beperkingen wegens corona. Niet dat dit helemaal weg
is uit onze samenleving, er wordt af en toe toch melding gedaan van een 
besmetting, maar we hebben toch een redelijk goed jaar gehad. Hopelijk 
zet dit door.

De Kerstkaart die digitaal is verzonden kwam van de Provincie en niet van 
het landelijk bestuur zoals vermeld in het email bericht. Excuses hiervoor.

De Kerstmaaltijd die we hadden op 21 december is heel goed ontvangen 
bij de vrouwen, we zaten er lekker warm bij en het warm en koud buffet, 
verzorgd en gemaakt door de kok van de familie Tijsen, smaakte ons 
uitstekend.

Helaas hebben wij op 23 december afscheid moeten nemen van ons lid 
Trijnie Blokker, zij was een trouwe bezoeker op onze avonden, wij zullen 
haar missen. Voor de familie veel sterkte om dit verlies te dragen.

Op 18 januari komt Klaas Bakker  'Edvard Grieg en de Tweede Zus'.

Pianist en verteller Klaas Bakker, gaat deze avond een uitvoering 
verzorgen van het programma 'Edvard Grieg en de Tweede Zus'. Met 
geprojecteerde beelden uit de Noorse stad Bergen, muziek en 
achtergronden met betrekking tot Lucinda Riley's roman 'De tweede zus'.

Sinds april 2006 treedt Klaas Bakker op met live gespeelde licht-klassieke 
pianomuziek rond een bepaald thema, gecombineerd met gelijktijdig 
vertoonde filmbeelden, door hemzelf opgenomen en gemonteerd en 
afgewisseld met informatieve toelichtingen.



Het boek “De tweede zus” = Storm

Na een traumatische ervaring op zee keert Ally kort daarna de zeilwereld 
de rug toe en besluit ze haar vaders opdracht uit te voeren. Het voert haar
naar Noorwegen, naar de onbekende zangeres Anna Landvik, die honderd 
jaar eerder als eerste het stuk 'Peer Gynt' van Edvard Grieg opvoerde. Hoe
meer Ally over haar verleden te weten komt, hoe meer vragen er 
ontstaan. 

 Datum: 18 januari 2023;

 Aanvang: 20.00 uur;

 Locatie: café Waddenzee, Westerland;

 Entree: leden € 8,00 en gasten € 10,00 (incl. koffie/thee, hapje en 
consumptie)

Gasten zijn van harte welkom.

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

Heeft u het enquêteformulier al ingevuld? Dit zal ons helpen om de 
avonden die wij verzorgen boeiend te maken voor u. 

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

Mocht u problemen hebben 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.
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