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Commissies: 

De Reiscommissie organiseert excursies, 
bezoeken aan bedrijven, musea, theater,    
fietstochtjes en uitjes. 

Het Netwerk Kunst is een interessegroep. Zij 
bezoeken tentoonstellingen, musea, lezingen 
en andere manifestaties op het gebied van 
Kunst.  

De Leeskring bespreekt  de gelezen boeken met 
elkaar en geeft leestips op de website en in de 
FLITS!  

Commissie Lief en Leed bezoekt leden die daar 
mee te maken hebben. 

 

 

 

Afdeling van de landelijke vereniging 

Vrouwen van NU Dirkshorn is een gezellige en  
actieve afdeling van de landelijke vereniging 
Vrouwen van NU.                                                       
Naast de activiteiten die wij organiseren kun je 
ook deelnemen aan alle workshops, lezingen, 
excursies, uitjes en bijeenkomsten van het 
provinciale en landelijke bestuur en 
commissies.  

Vier keer per jaar ontvangen alle leden het 
“Magazine Vrouwen van NU”. Naast 
interessante artikelen, columns en interviews 
vind je in dit blad ook de aankondigingen van 
alle activiteiten. 

 

De FLITS! 

Nieuwsbrief de FLITS! van onze afdeling 

verschijnt elke maand van september t/m mei. 
Door de FLITS! blijven de leden op de hoogte 
van alle activiteiten die in onze afdeling 
georganiseerd worden.  

Informatie vind je ook op de websites: 

Vrouwenvannudirkshorn.nl 

vrouwenvannu.nl je kunt doorklikken naar 
provincie Noord-Holland en afdeling Dirkshorn.  

 

 

 

Op elk moment lid worden 

Aanmelden als lid kan gedurende het hele jaar. 
Het lidmaatschap loopt gelijk aan het 
kalenderjaar. De contributie voor 2023 is € 
56,50. Je ontvangt een acceptgiro bij het 
‘Magazine Vrouwen van Nu’ dat eind december 
bij je in de brievenbus valt. Beëindigen van het 
lidmaatschap moet schriftelijk voor 1 
november 2023, bij de ledenadministratie. 
Ria.hoogland@gmail.com. 

Heb je belangstelling voor onze vereniging?                       
Je bent van harte welkom op één van onze 
avonden. Je kunt ter kennismaking twee 
bijeenkomsten bijwonen voor € 5,00 per 
avond. Aanmelden bij Riahoogland@gmail.com 

Activiteiten 

Van september t/m mei is er elke derde 
dinsdag van de maand een themabijeenkomst, 
waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd of 
een workshop onder deskundige leiding wordt 
gehouden. De bijenkomsten zijn in Dorpshuis 
‘De Kastanjeboom’ van 19.45 tot 22.00 uur.      
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Reiscommissie 

Voorlopig programma 2023 

4 april: Voorstelling “En nu dan? Van Plien en 
Bianca in theater Cool in Heerhugowaard.  

April: Fietstochtje naar “Het Wildrijk”in                              
St. Maartensbrug. 

12 mei: Jaarlijks uitje. 

 

 

Jeu de Boules 

 

Om de week spelen we Jeu de Boules op het 
beweegplein bij het sportpark. We beginnen 
om 10.00 uur met een kopje koffie en spelen 
tot 12.00 uur.                                                                             
Via de Jeu de boules groepsapp blijf je op de 
hoogte van afzeggingen, wijzigingen etc. 

Wil je ook meedoen? Meld je aan bij 
meinyblokker@hotmail.com 

 

Programma 2023 

17 januari: Jaarvergadering. Na de pauze een 
gezellige Quiz, test je kennis op divers gebied. 

3 februari: Landgoed Schagerwaard. Een 
ochtendbezoek aan dit dagbestedingscentrum.  

21 februari: Spitsbergen Almost the Top of The 
world.  Een lezing door Otte Zijlstra. Otte is 
geïnteresserd in het vogelleven, maar we 
weten ook dat daar de ijsbeer regeert… 

Woensdag 22 maart: Beethoven-ongehoord 
goed. Karin Smits: wat maakt dat zijn muziek 
250 jaar na zijn geboorte nog populair is. Zij 
neemt ons mee op zoek naar een antwoord.  

18 april: Eendagsbestuur. 

16 mei: Westfriese avond: stolpboerderijen, 
roimpies en meer van zuks. Ina Broekhuizen-
Slot vertelt over Westfriese zaken. 

19 september: Workshop. Creatief met textiel 
m.m.v. Marijke Couvert. 

17 oktober: ‘Zoeken naar bewijs’. Forensisch 
rechercheur  Anne Oostenveld vertelt over zijn 
werk: onderzoek sporen o.a. op plaats delict. 

21 november: Solo zeilen. Sinds zij jeugd is 
Cees Swart dol op zeilen en gitaarspelen, van 
dat tweede maakte hij zijn beroep. Hij vertelt 
over zijn solozeilreis naar het ‘Hoge Noorden’. 

19 december: Kerstavond. 
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