
 

Bestuur: 

Voorzitter             Gerda Rootjes 

Secretaris            Ria Hoogland 

Penningmeester Ineke Naber 

Bestuursleden     Marianne Strijbis 

Christien Wegman 

Meiny Blokker 

Secretariaat: ria.hoogland@gmail.com 

 

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 alle aankondigingen van 
de activiteiten. 

 

De FLITS! 

Nieuwsbrief de FLITS! van onze afdeling 
verschijnt elke maand van september t/m mei. 
Door deze nieuwsbrief blijven de leden op de 
hoogte van alle activiteiten die wij in Dirkshorn 
organiseren. Aankondigingen, verslagen, en 
andere gebeurtenissen die aandacht vragen.  

Informatie vind je ook op de websites: 

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

Op vrouwenvannu.nl/dirkshorn vind je 
informatie over onze afdeling. 

 

 

 

Op elk moment lid worden 

Aanmelden als lid kan gedurende het hele jaar. 
Het lidmaatschap loopt gelijk aan het 
kalenderjaar.  

De contributie voor 2021 is € 54,50. Vanaf 
september is dit € 20,00. 

Beëindigen van het lidmaatschap moet 
schriftelijk voor 1 november 2021, bij de 
ledenadministratie. Ria.hoogland@gmail.com. 

Heb je belangstelling voor onze vereniging?  

Je kunt ter kennismaking twee bijeenkomsten 
bijwonen voor € 5,00 per avond. 
 

Activiteiten  

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

 

Eén van de activiteiten van Vrouwen van NU 
Dirkshorn is het spelen van Jeu de boules. Eens 
in de 14 dagen op donderdagmorgen spelen 16 
enthousiaste leden dit ‘Franse’ spel. We starten 
om 10.00 uur met een kopje koffie, daarna 
spelen we tot 12.00 uur. We nodigen af en toe 
een trainer uit die ons de finesses van het spel 
uitlegt. 

Wil je ook meedoen? Meld je aan bij 
ria.hoogland@gmail.com. 

Via de Jeu de boules app blijf je op de hoogte 
van afzeggingen, wijzigingen etc.   

Liever wandelen of iets anders doen in club-
verband? Neem contact op en vindt via 
Vrouwen van NU vrouwen die mee willen doen. 

Programma Najaar 2021 

21 september: Creatieve workshop 

De eerste bijeenkomst na de sluiting door de 
maatregelen rond het Coronavirus! Elkaar zien 
en spreken is dan belangrijk en daarbij je 
creativiteit laten stromen….! 

 

26 oktober: Viering jubileum  

Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van 
ons 75 jarig bestaan. Aanvang 16.00 uur in 
Dorpshuis ‘De Kastanjeboom’.  De bijeenkomst 
wordt afgesloten met een gezamenlijke 
maaltijd.  

75 jaar Vrouwen van NU Dirkshorn          

16 november: Eéndagsbestuur 

Een avond verzorgd door het ééndagsbestuur.  

21 december: Kerstviering 

Kerst in de Protestantse kerk in Dirkshorn. Onze 
gasten van vanavond: Elena Matveeva-Abasi en 
zangeres Elena Bazhenova. Zij laten ons 
kennismaken met hun geboorteland, Rusland. 
Een virtuele reis door Rusland, de steden, de 
kunst, de natuur, de mensen én de muziek! 

De aanvangstijd wordt later bekend gemaakt. 
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