
Nieuwsbrief oktober 2022

Beste vrouw van Nu,

Woensdag 21 september was onze eerst avond van het najaar seizoen. 
Dit begon met een optreden van het duo “The Bee in the Box”, Annemarie de Bie 
en Erik de Jong, uit Groningen met een variatie van Folkmusic. Wat een stem had 
die dame en wat bespeelde ze ontzettend veel instrumenten. Erik begeleidde haar
op de accordeon. Onder het genot van een hapje en drankje hebben wij genoten 
van het mooie optreden. 

Op 19 oktober is onze volgende avond, dan komt Nellie Markus met een lezing 
en film over Mexico. Mexico Stad is gebouwd in het dal van Mexico en wordt aan 
alle kanten omgeven door vulkanen (waaronder de beroemde Popocatépeti). Aan 
de hand van foto’s filmfragmenten krijgen wij een rondleiding door de stad. We 
bezoeken het Zócalo, zien de rituele dansen van indianen, wandelen verder naar 
Palacio de Bellas Artes waar de muurschildering van o.a. Diego Rivera te 
bewonderen zijn, gaan naar het Antropologisch Museum en nog veel meer 
bezienswaardigheden en verhalen. Gasten zijn welkom.

De prijs voor de consumpties op onze avonden is verhoogd naar € 8,00. 
Daarvoor krijgt u koffie/thee met wat lekkers en in de pauze een drankje naar 
keuze met een warme snack.  

Op 16 november verwachten wij Nicole Kovacs met hilarische sketches en 
verhalen vertelt door 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

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. 

Van de Provincie:

Graag nodigen wij alle leden uit voor de jaarlijkse klaverjas- en keezmiddag, op 4 
november 2022. Aanvang 13.30 uur bij, inloop 13.00 uur bij:
Party Centrum Stam
Raadhuisstraat 3
1687 AH WOGNUM
Gaarne vernemen wij uiterlijk 28 oktober 2022 of je komt, sturen aan:
klaverjassen.keezen@gmail.com    of bel naar: 06 40 47 1000

Hartelijke groeten het bestuur van de Vrouwen van Nu. 
Rinie, Tilly, Mieke en Joke.
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