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Beste vrouw van Nu,

De zomertijd is weer voorbij en we hebben de klok weer een uur achteruit gezet. 
Het is best wel weer even wennen aan dat extra uurtje, ’s avonds is het nu wat 
langer licht. Energiebesparing en dat is ook nodig om de rekeningen betaalbaar te 
houden. Er wordt veel over gesproken en geschreven en wij hebben er maar mee 
te leven. Wij hopen oprecht dat niemand van jullie in de problemen komt. Ons 
programma van dit jaar loopt ten einde en we hebben voor 2023 allerlei nieuwe 
lezingen en muziek voor u uitgezocht. In december zal het programmaboekje van 
2023 klaar zijn en wordt dit rondgebracht. We hebben naar ons idee voor elk wat 
wils uitgezocht en rekenen op een goede opkomst.

Op 16 november verwachten wij Nicole Kovacs met hilarische sketches en 
verhalen vertelt door haar alter-ego “Marie Louise Assendelft Lapier van Wijk”. 
Zij is al jaren toiletjuffrouw en komt graag haar verhalen met ons delen. Ook 
gebruikt ze deze avond om lekker therapeutisch over haar man te zeuren. Wij 
zullen het zien, dit belooft een gezellige avond te worden. Gasten zijn welkom.

Woensdag 21 december houden wij onze Kerstmaaltijd in de Waddenzaal bij de 
familie Tijsen. Kosten voor de leden € 12,50. Aanmelden voor 15 december is 
noodzakelijk in verband met de catering. We zijn heel blij dat wij met de Vrouwen 
van NU nog terecht kunnen in de Waddenzee-zaal voor onze activiteiten. Ook 
volgend jaar kunnen wij op onze avonden en middagen nog terecht bij de familie 
Tijsen. Daar zijn wij heel dankbaar voor. 

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. 

Hartelijke groeten het bestuur van de Vrouwen van Nu. 

Rinie, Tilly, Mieke en Joke.
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