
 

 
 
 
 

Vrouwen van Nu 
Afdeling Varik-Heesselt 

 
 

Jaarboekje 2018 
 



 
Vrouwen van Nu is een vereniging van vrouwen met hart 
voor de leefomgeving, die 
 

• elkaar willen ontmoeten 
• hun creativiteit willen ontplooien 
• aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en 
• met krachtige stem willen participeren in 

hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorwoord  
 
Lieve vrouwen, 
 
Voor u ligt het jaarboekje 2018. We hebben weer een 
gevarieerd programma samengesteld met voor ieder wat wils. 
 
De missie van het landelijke bestuur van de Vereniging 
Vrouwen van Nu is versterken van de leefomgeving.  
De afdeling Varik en Heesselt onderschrijft deze missie van 
harte! 
Een van onze speerpunten is dan ook gastvrijheid; Als wij 
samenwerken zijn wij een sterke vereniging, waarin veel te 
beleven valt.   
 
Natuurlijk willen wij meegaan in de ontwikkelingen van deze 
tijd. Door de communicatie te verbeteren hopen wij ook niet-
leden te bereiken en hen via onze activiteiten te 
enthousiasmeren voor een lidmaatschap. 
 
Wij wensen u een inspirerend, plezierig en fijn jaar toe! 
 
 
Namens het bestuur 
Annie van Kekem



Bestuur 
Annie van Kekem voorzitter   61 55 04   
 a.kekem@planet.nl  
Annemieke Brands vice-voorzitter  65 15 81 
 annemiekebrands@upcmail.nl 
Riekie Willemse secretaris   61 95 04 

 riekie.willemse@gmail.com  
Ida Schinkelshoek penningmeester 06 20 13 03 25 
 ida.schinkelshoek@gmail.com 
Joke van Deenen ledenadministratie 84 50 60 
 jokevandeenen@hotmail.com  
 
Mailadres secretariaat: vvnvarikheesselt@gmail.com 
 
Kascommissie 
Annie Wouterse 
Ina van Zuidam 
 
Ziekenbezoeksters 
Miet Groenhof     65 21 49 
Joke Gooyer      65 15 34 
 
Fietscommissie 
Dina van Koeverden en Ditty Zingel vormen samen de 
fietscommissie.  
 
Kunst- en Cultuurcommissie 
Hiervoor zijn Tunny van Aalst, Bets de Kock en Ina van 
Zuidam de contactpersonen. 
 

 
 

 
 
Contactdames Heesselt 
Ina Hartmans-Bambacht  Tel.: 65 14 88 
Joke van Mourik  Tel.: 65 13 21 
 
Contactdames Varik 
Wien van Driel  Tel.: 65 20 53 
Greet van het Hoofd Tel.: 65 22 86 
Jannie Werner  Tel. 65 14 26 



Website  
Onze afdeling is te vinden via www.vrouwenvannu.nl, 
www.toevershof.nl en www.varik.nl. 
 
Contributie 
De contributie voor 2018 bedraagt € 51,50 
Specificatie: afdelingskas  : € 26,80 
  landelijke kas : € 17,30 
  provinciale kas : €   7,40 
 
Het jaar waarover contributie wordt betaald, loopt van januari 
t/m december. Als je wilt bedanken als lid, dan moet dat vóór 
1 november doorgegeven worden aan de ledenadministratie. 
Dit is een regel van het hoofdbestuur. Onze vereniging krijgt 
een rekening voor de landelijke- en provinciale kas voor het 
aantal leden dat op 1 november bij het hoofdbestuur 
geregistreerd staat. 
 
Wij vragen u de contributie in januari 2018 te betalen op de 
rekening van NBvP-Vrouwen van Nu afd. Varik/Heesselt 
NL82 RABO 0350 6025 57 o.v.v. contributie 2018 en naam 
lid. 
 
Bowlingclub 
Ook dit jaar kunt u weer meedoen; van oktober tot april  
1 keer per maand. Belangstellenden zijn altijd welkom. 
Contactpersonen zijn Tunny van Aalst en Wien van Driel. 
 
Commissie Kunst en Cultuur 
Tunny van Aalst, Bets Kock en Ina van Zuidam stellen een 
programma hiervoor samen. 
 
 
 
 
 

Mededelingen 
 
è  Onze maandelijkse avonden zijn telkens op de 2e 

dinsdag van de maand en vinden plaats in Toevershof, 
aanvang 20.00 uur (tenzij anders vermeld). 
 

è  Onze afdeling telt per 1 januari van dit jaar 56 leden.  
Als nieuw lid hebben we kunnen verwelkomen  
Alie Helling. We heten haar van harte welkom. 

 
è  Heeft u ideeën of verlangens, aarzel dan niet om deze 

naar voren te brengen. Uw suggesties zijn van harte 
welkom. Zeker als u zin heeft bij te dragen aan de 
uitvoering, is in principe alles mogelijk binnen onze 
missie. 

 
è  Als u zich opgeeft voor een reisje of andere activiteit 

bent u de kosten verschuldigd. 
 
è  Als er leden 12½, 25, 40 of meer jaren getrouwd zijn, 

willen wij dit graag horen. 
Dan kunnen wij het bruidspaar verrassen met een 
bloemetje of iets anders. 

 
è  Zijn er leden ziek? Laat het ons en/of de 

ziekenbezoeksters even weten. 
 
è  Op onze afdelingsavonden gaat een collectebusje rond 

voor de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierland 
Tiel. 

 
 
 
 



Jaarprogramma 
2018 

 
Dinsdag 9 januari 
Juwelier Goudsmederij Mariska Timmer 
Mariska Timmer uit Geldermalsen komt ons vertellen over 
haar beroep als goudsmid. 
 
Dinsdag 13 februari  
Jaarvergadering 
Bestuursverkiezing , aftredend en (niet) herkiesbaar 
Annemieke Brands, Joke van Deenen en Riekie 
Willemse. Na de pauze kunt u kennismaken met onze 
wijkagent Fons Spee. 
 
Dinsdag 13 maart 
Als alles er mag zijn 
Katinka Stienen, psychotherapeut bij Sorera in Tiel, geeft een 
lezing over het belang van erkenning geven aan dat wat er is. 
Door erkenning ontstaat er vrijheid om te kiezen voor wat je 
werkelijk wilt. 
 
Woensdag 21 maart 
Ringavond in Dorpshuis De Poort in Herwijnen,  
Voor ons treden op de Pauwergirls. De meisjes van de radio 
brengen vrolijke muziek, driestemmige zang en theater met 
een knipoog. Herkenbare liedjes van de jaren 40 tot heden. 
De entree (aan de zaal te voldoen) bedraagt € 5,- per 
persoon, inclusief 2 consumpties. 
 
Dinsdag 10 april 
Modeshow bij Ly-An 
We gaan deze avond gezamenlijk naar Ly-An Mode in 
Maurik. We vertrekken om 19.45 uur vanaf Toevershof. 

Voor deze avond worden nog 8 mannequins, in diverse 
leeftijden en maten, gezocht. Op 9 april is er voor deze 
dames een nader te bepalen pasmoment.  
 
Dinsdag 8 mei 
Jaarlijks uitje 
 
Dinsdag 12 juni 
Slotavond 
 
Vrijdag 31 augustus 
Stadswandeling  
 
Dinsdag 11 september 
Lezing Impessionisme en Monet 
Kunsthistorica Roos Fokkema uit Varik, werkzaam bij de 
Plantage in Tiel, komt een lezing verzorgen over de schilder 
Claude Monet (1840-1926), een van de grondleggers van het 
Impressionisme. 
 
Dinsdag 9 oktober 
Creatieve avond 
Daniëlle Peterse van de Betuwse Speelboerderij uit Varik zal 
ons deze avond begeleiden bij een nader te bepalen 
creatieve activiteit. 
 
Dinsdag 13 november 
Spreekwoorden en gezegdes  
Cees Aantjes uit Giessenburg gaat ons vermaken met 
spreekwoorden en gezegdes. 
 
Vrijdag 14 December 
Kerstviering 



 
Bezoek Dickensmuseum in Bronckhorst 
 

 
Fietsclub 
 


