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NIEUWSBRIEF APRIL 2019
Dinsdag 9 april
Het belang van orgaantransplantatie
Een vrijwilliger van de Nederlandse Transplantatie Stichting, zelf ontvanger van een
donororgaan of nabestaande van een donor, komt ons informeren over het belang
van orgaantransplantatie en de werkwijze van de organisatie.
Agrarische PR-dag 17 april – Betuwe
Samen met de afdeling Herwijnen organiseert de Agrarische commissie Gelderland
deze dag.
Jaarlijks uitje 14 mei 2019
Dit jaar voert onze reis ons naar Dussen, waar we bij Klompenmakerij Den Dekker
worden ontvangen met koffie/thee en gebak. Na de demonstratie, die gepaard zal
gaan met een stukje humor, wordt er geluncht. Er is daarna nog gelegenheid om
artikelen zoals een vogelhuisje e.d. te kopen.
Na de lunch gaan we naar Ridderkerk. Daar zal de heer Noppen ons het ambacht
van chocolatier demonstreren. Proeven mag natuurlijk niet vergeten worden.
De dag sluiten we af met een diner in Gameren
Deze reis is ook zeer geschikt voor de dames die wat slechter ter been zijn.
De eigen bijdrage voor dit dagje uit bedraagt € 50,00. De resterende kosten neemt
de afdeling voor haar rekening.
Aanmelden voor dit dagje uit kan tot 25 april via de mail
vvnvarikheesselt@gmail.com of op een van de komende afdelingsavonden van
maart en april.
Vertrek om 08.45 uur vanaf Toevershof.
Fietsen
De dames van de fietsclub zijn al weer druk met de voorbereidingen van de
fietsmiddagen/avonden van dit seizoen. De data zijn al bekend en die treffen jullie
hieronder aan. Noteer ze dus maar in je agenda.
24 april, middag; 8 mei, middag; 22 mei, avond; 5 juni middag; 26 juni avond, 3 juli
middag, 17 juli avond, 31 juli middag, 14 augustus avond en 28 augustus slotavond.
Vertrektijden vanaf Toevershof resp. 13.00 of 18.30 uur.
Provinciale fietsdag 15 mei
De Provinciale fietsdag wordt dit jaar georganiseerd door afdeling Voorst.
De route is dit jaar ongeveer 45 km lang en loopt langs de rand van de Veluwe en
door de IJsselstreek. Onderweg is het een en ander te bezoeken.
Inschrijven kan tot uiterlijk 27 april via vvnfietsdagvoorst@gmail.com.
De kosten bedragen voor leden € 11,00 en voor niet-leden € 15,00. Dit bedrag kunt u
overmaken op NL72 RABO 0366 2031 50 tnv NBVP Vrouwen van Nu afd. Voorst
o.v.v. fietsdag 2019.
Uitgebreide informatie: Provinciale fietsdag 2019

Provinciale wandeldag 22 mei
Inschrijven uiterlijk 12 mei bij j.haaring56@gmail.com (onder vermelding van uw
voor- en achternaam, woonplaats en of u wel of geen lid bent).
Er is een wandeling van ca. 8 km en een wandeling van ca. 15 km.
Inschrijfgeld voor leden € 10,00 en voor niet-leden € 12,00. Het inschrijfgeld dient
voor 12 mei overgemaakt te worden op NL98 RABO 0366 4125 90 tnv Vrouwen van
Nu Vorden, onder vermelding van uw naam en wandeldag 2019.
Uitgebreide informatie: Provinciale wandeldag 2019
Save the date!
Op zaterdag 5 oktober 2019 wordt het 80-jarig jubileum gevierd op Papendal.
Nadere informatie volgt te zijner tijd.
Cie. Kunst & Cultuur
Agnietenhof Theater
Graag jullie aandacht voor het volgende: Op zaterdag 11mei 2019 hebben we een
voorstelling geboekt in de Agnietenhof.
Maar… door het verschuiven van de datum van de Zang- en Toneeluitvoering van
zangvereniging Zanglust en toneelvereniging De Gulle Lach van maart naar 11 mei,
kunnen een paar mensen niet mee die avond. We zijn nu op zoek naar iemand die
dan kan rijden en nog 4 dames kan ophalen.
De voorstelling is de musical “Op hoop van Zegen”. Voor de chauffeur is een kaart
beschikbaar.
Kunt en wilt u rijden? Geef dat dan even door aan Tunny van Aalst. Bij voorbaat onze
hartelijke dank.
Agnietenhof, film
Dinsdag 2 april, 20.30 uur If Beale Street Could Talk. € 8,00
Gebaseerd op het gelijknamige boek van James Baldwin, speelt de film zich af in het
begin van de jaren zeventig in Harlem, New York.
Het vertelt een tijdloos en ontroerend liefdesverhaal over het koppel Tish en Fonny,
een Afro-Amerikaanse familie.
Klaar staan om 19.45 uur. Je wordt opgehaald.
Leeskring
17 april bij Marjan.
Eetclub
26 april bij Lyda.
Bowlen
Woensdag 17 april, 20.00 uur gaan we bowlen in Zaltbommel. Kosten
€ 12,00. Vertrek vanaf Toevershof om 19.15 uur. Opgeven bij Wien of Tunny.
Activiteitenkalender
Al onze activiteiten zijn ook digitaal terug te vinden op onze website:
https://www.toevershof.nl/lid/vrouwen-van-nu/

