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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: 

Vrouwenvannu.nl/dirkshorn 

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 2022 is € 55,50.                              
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 2022, 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. 

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 bijenkomsten zijn in Dorpshuis 
‘De Kastanjeboom’ van 19.45 tot 22.00 uur.      
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                 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 

 

Ga je liever wandelen of iets anders doen in 
clubverband? Neem contact op en kijk of je via 
Vrouwen van NU vrouwen vindt die mee willen 
doen. 

 

 

 

 

Programma 2022 

18 januari: Jaarvergadering. Na de pauze een 
gastspreker van KNGF geleidehonden en de 
presentatie van de ‘Doppenactie’. 

15 februari: ’Tijd van onschuld’. Agnes Klitsie 
was één van de jonge ongehuwde vrouwen die 
haar baby moest afstaan voor adoptie.  

15 maart: ‘Speurtocht naar buitenaards leven’. 
i.s.m. Cultureel Dirkshorn, 20.00 uur in de Prot. 
Kerk. Lezing over ruimtevaart en sterrenkunde 
door wetenschapsjournalist Govert Schilling. 

19 april: Presentatie ‘Programma Digitaal 
Gastvrij Ziekenhuis’ door Irene Rootjes, 
beleidsadviseur digitale zorg Noordwest 
Ziekenhuisgroep. Aandacht voor de stijgende 
vraag naar digitale mogelijkheden in service en 
zorg.  

17 mei: Dirkshorn 1940-1945. Open avond 
voor belangstellenden. Philip van der Zee 
vertelt over leven en werken van dr.Groenhart. 
Prot. Kerk, 19.45 uur.  

20 september: Workshop. 

18 oktober: ééndagsbestuur. Zin om een 
bijeenkomst te organiseren? Meld je aan bij 
ria.hoogland@gmail.com 

15 november: ‘Krachtige vrouwen in de 
geschiedenis’. Vrouwen in woord en beeld, 
door Yvonne Kroon. 

20 december: Kerstavond. 
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