JAARPROGRAMMA 2020/2021 VOOR ZOVER BEKEND

om uit te nemen en te bewaren
oktober
(vervolg)
DOOR DE CORONACRISIS VERLOPEN DE ZAKEN ANDERS DAN IN DE
PERIODE ERVOOR. HET LEZINGENPROGRAMMA OVER DE PERIODE
JANUARI TOT EN MET MEI 2021 IS NOG EEN VERRASSING. OVER DE
VERDERE INVULLING LEEST U IN ÉÉN VAN DE VOLGENDE MAANDBERICHTEN.
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN, VINDEN DE LEZINGEN
PLAATS IN
DE MARANATHAKERK, MOLENVLIETBAAN 10, 3448 DC WOERDEN

di 13

“De charme van het ouder worden en hoe u dankzij de nieuwste
technische ontwikkelingen en hulpmiddelen, lang, comfortabel,
zelfstandig en onafhankelijk in het eigen huis kunt blijven wonen”. Lezing door Betsy de Keizer van De Keizer Senior Wonen uit Nieuwegein.
14.00 – 16.00 uur

do 29

“Samenwerken met je intuïtie”. Door: Leonore Kester (lid van
onze vereniging). De presentatie die Leonore eind
januari ’20 over haar boek/onderwerp voor een volle zaal heeft
verzorgd, smaakte naar meer. Het is een vervolg, een stukje
verdieping. Ook goed te volgen voor degenen die de januarilezing hebben gemist.
14.00 – 16.00 uur

VOOR ALLE BIJEENKOMSTEN GELDT DAT U ZICH VAN TEVOREN
DIENT AAN TE MELDEN. HOE DAT IN ZIJN WERK GAAT LEEST U
ELDERS IN DIT NUMMER VAN HET MAANDBERICHT.

november
do 5
Voor wijzigingen en aanvullingen raadpleeg het Maandbericht
of de website www.netwerkvrouwenwoerden.nl
N.B. alle extra gemaakte kosten, zoals entreekaartjes, kaartjes voor
openbaar vervoer, consumpties e.d. komen voor eigen rekening.
Deelname aan de activiteiten van de afdeling valt onder uw eigen
verantwoordelijkheid.

di 24

2020

“Verliefd, verloofd, getrouwd”. Ina Timmer (30 jaar Ambtenaar
Burgerlijke Stand en 3000 huwelijken voltrokken) en Arie Niks
(studie kunstgeschiedenis) over de geschiedenis van verbintenissen. Ina zal ook vertellen over haar ervaringen met de gelukkigste dag van ruim 3000 paren.
14.00 – 16.00 uur
Het Beweegteam Woerden komt naar ons toe met 2 onderwerpen! Maarten Stiggelbout heeft recent het beweegprogramma
“In balans-valpreventie” voor mensen van 65 jaar en ouder opgezet. Hij leert ons om in balans te blijven en met meer zelfvertrouwen steviger op de benen te blijven staan. Zijn collega van
het Beweegteam, Linda van Amerongen (voedingskundige), zal
het belang van gezonde voeding belichten.
14.00 – 16.00 uur

september
do 10

oktober
do 1

“Het kloosterleven”. Woerdenaar, Jan Uittenbroek, deelt met
ons zijn ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens kloosterbezoeken in Nederland en België.
14.00 -16.00 uur
Het spannende thema ‘Waterveiligheid’ oftewel ‘Kan Nederland nog overstromen?’. De situatie in Woerden zal ook aan
bod komen.
Door: Theo Aarsen, gepensioneerd civiel ingenieur TU Delft.
14.00 -16.00 uur

december
wo 2

vr 11

In deze periode rond Sinterklaas weer eens heel wat anders:
Onno Kleyn, culinair journalist (schrijft in de Volkskrant en
verschillende magazines), geeft 2 lezingen over smaakmakende
onderwerpen.
14.00 – 16.00 uur
Kerstbijeenkomst met ?????? 14.00 – 16.00 uur

