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Terugblik
Lieve winter!
Maak jij weer mooi wat lelijk was?
Weer wit wat was verkleurd?
Weer helder wat vertroebeld is?
Weer schoon wat is besmeurd?
En als jij smelt met de noorderzon
leer jij ons dan bezinnen?
Dan kan de wereld straks weer
met een schone lei beginnen!

Winter 2021 in Friesland. Gefotografeerd door Renie Lindenkamp. Heeft u ook een mooi plaatje
geschoten? Stuur hem eens op naar renie.van.aartrijk.roos@gmail.com dan plaatsen we hem in de
volgende nieuwsbrief en zoeken we er een leuk gedichtje bij!

Mededelingen
Afgelopen week zijn de jaarverslagen verstuurd. Hopelijk heeft u ze met plezier
gelezen. Daarbij heeft u ongetwijfeld opgemerkt dat de kascommissie zich keurig van
haar taak heeft gekweten. Ida de Jong en Marja Koning gaan dat volgend jaar
ongetwijfeld weer doen, maar we zoeken nog een extra reserve-kandidaat!

Wie wil zich opwerpen als reservekandidaat
voor de kascommissie van 2022?
Niet allemaal gaan bellen, één is genoeg!

Internationale Vrouwendag!
maandag 8 maart is het weer zover.
Thema: “Invloed met Impact”.
Een thema waarmee ze positiviteit willen uitstralen en vrouwen willen aanmoedigen om hun kansen
te grijpen. Deze dag is tevens het aangewezen moment om je waardering uit te spreken voor
vrouwen die iets moois hebben gerealiseerd of zich ergens bijzonder voor hebben ingezet.
Kent u zo’n vrouw? Laat ons dat dan eens weten. Leuk om in de volgende nieuwsbrief te lezen wie
u zoal bewondert om wie ze is of wat ze gedaan heeft. We zijn benieuwd!

Voor onze tuinenliefhebbers!
Martijn Pieters, u kent hem vast nog wel van zijn leuke presentatie over o.a. Jozef, heeft nu een
lezing over “Middeleeuwse tuinen” ofwel over “het paradijs nabij”. Martijn is aangesloten bij de
Vrije Academie. Via die instelling kunt u de lezing volgen. Met het oog op het naderende voorjaar
een inspirerend college.
Wanneer?
woensdag 17 maart.
Tijdstip?
10.00 - 12.00 uur.
Kosten?
€ 32,50, via een internetbetaling.
Hoe?
via Zoom. Dit programma installeert u op de pc. Via een u toegestuurde
link krijgt u toegang tot de lezing.
Aanmelden?
ga naar “vrije academie”, naar “ons aanbod”, via zoek: “middeleeuwse
tuinen” klikt u “online live lezing” aan en vult u de gegevens in.
Heel veel gezellige luisteruren.
Wist u dat . . . .
de meteorologische lente is begonnen?
u mee kunt praten over maatschappelijke vraagstukken? Lijkt u dat wat? Meldt u aan bij
nicole@vrouwenvannu.nl Alleen een mobiele telefoon en What’s App zijn nodig.
er in het VrouwenvanNu magazine voortaan een leuke wandeling is opgenomen? Dit keer is
Haarlem aan de beurt! Leuk om die te lopen en daarna te bewaren!

Spreuk van de maand
“Wanneer je je gezicht in de zon houdt zie je geen schaduw!”
Wilt u onze website eens bezoeken?
dit de code is voor de landelijke site: gebruikersnaam lidlandelijk, wachtwoord: lan9013
dit geeft toegang tot onze eigen site: gebruikersnaam lidberkhoutbo, wachtwoord: ber9988
Denkt u er ook even aan dat wij graag wel-en-wee van u horen!

