
Nieuwsbrief maart 2023

Beste vrouw van Nu,

Hebben jullie het Noorderlicht gezien afgelopen maandag of dinsdag. Ikzelf was te
laat voor de maandag en dinsdag werd het hier al bewolkt. Maar op de afsluitdijk 
bleek het wel te zien te zijn. Wat een wonderlijk verschijnsel is dit toch. Gelukkig 
waren er mensen die foto’s naar de krant stuurden en naar het Wieringernieuws, 
kunnen we toch een beetje meegenieten.

Onze jaarvergadering heeft op 15 februari 2023 plaatsgevonden en was druk 
bezocht. Dank daarvoor aan u allen. De notulen zijn gemaakt en zullen naar u 
worden verzonden voor de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van het 
bestuur. Op onze website staan de foto’s van de Jubilarissen met een stukje 
geschreven door Gea Klein.

Op dinsdag 7 maart hebben we de dames van de commissies en de contactdames 
uitgenodigd. Wij doen dit ieder jaar om de dames even in het zonnetje te zetten 
en om bij te praten hoe het gaat in de commissies.

Onze volgende gezamenlijke avond is op 15 maart 2023. Deze avond is van 
Vrouwen voor Vrouwen. Wij hopen van harte dat u allen weer komt op deze 
verassingsavond. De uitnodigingen zijn al verzonden, mis de boot niet.

Op deze dag gaan we ook naar de stembus om onze stem te laten gelden voor de 
Provinciale Staten en de Waterschappen. Laat uw stem niet verloren gaan en stem
op een vrouw. Laten we samen sterk staan.

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

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:

In het Magazine van februari staat een aankondiging van wandelen op Wieringen.
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