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NIEUWSBRIEF APRIL 2018 
Dinsdag 10 april 
Modeshow bij Ly-An Mode in Maurik 
Als je nog belangstelling hebt, om mee te gaan naar deze avond, laat het dan uiterlijk 
5 april weten via de mail vvnvarikheesselt@gmail.com.  Er is uitgebreid gelegenheid 
om die avond ook te winkelen. We vertrekken vanaf Toevershof om 19.00 uur. Willen 
de dames die willen/kunnen rijden, dit even kenbaar maken bij Riekie.  
 
Dinsdag 8 mei 
Zuiderzeemuseum Enkhuizen. 
Dit jaar gaan we dus naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De eigen bijdrage 
voor dit uitstapje bedraagt € 55,-, tenzij je beschikt over een Museumjaarkaart, dan 
betaal je € 11,- minder. Opgeven voor dit uitstapje kan nog tot 20 april, door 
€ 55,-/€ 44,- over te maken op rekening NL82 RABO 0350 6025 57 t.n.v. NBvP-
Vrouwen van Nu afd. Varik/Heesselt o.v.v. deelname reisje Zuiderzeemuseum en je 
naam. Voor dit bedrag kun je dus een dagvullende reis naar het Zuiderzeemuseum 
in Enkhuizen meemaken. De resterende kosten komen voor rekening van de 
afdelingskas. 
 
Dinsdag 12 juni  
Slotavond 
Gezien de geslaagde avond van vorig jaar, vinden wij het fijn dat we ook nu weer in 
de tuin bij Arie en Annie kunnen BBQ ’en. Nadere informatie hierover volgt in onze 
nieuwsbrief van mei. 
 
Fietsen 
Zoals we al in vorige nieuwsbrief aankondigden, start het fietsseizoen binnenkort. 
Volledigheidshalve volgen hier nog even de data: 25-4, vertrek 13.00 uur;  
9-5, vertrek 18.30 uur; 23-5, vertrek 13.00 uur; 6-6, vertrek 18.30 uur,  
20-6, vertrek 13.00 uur; 4-7, vertrek 18.30 uur; 18-7, vertrek 13.00 uur;  
1-8, vertrek 18.30 uur; 15-8, vertrek 13.00 uur en 29-8 slot, vertrek 18.00 uur. 
 
Cie Kunst & Cultuur 
Bowlen 
Woensdag 18 april. Vertrek om 19.15 uur vanaf Toevershof. 
Opgeven bij Wien van Driel of Tunny van Aalst. 
  
Film/theater 
Woensdag 11 april, Film in de Agnietenhof à € 7,50. 
The Post. Een film van Steven Spielberg met in de hoofdrollen Meryl Streep en Tom 
Hanks. 
De film speelt in het Nixontijdperk. Katherine Graham, de eerste vrouwelijke uitgever 
van een grote Amerikaanse krant en hoofdredacteur Ben Bradlee van The 
Washington Post zetten alles op alles in hun strijd tegen de concurrent The New 
York Times. 
Ze willen als eerste geheime overheidsdocumenten onthullen. 
Opgeven bij Tunny van Aalst, zo snel mogelijk! 
Agnietenhof  
Dinsdag 1 mei, Aquarium, Toneel, met inleiding. 
 
 



Eetclub  
Zaterdag 28 april, bij Tunny. 
  
Leeskring 
Woensdag 2 mei bij Tunny. 
 
Agrarische PR-dag 2018 - Veluwe 
De 4 dames die hieraan kunnen deelnemen krijgen binnenkort het programma, en de 
vertrektijd. Vertrekpunt is Dorpshuis de Avezathen in Kerk Avezaath. 
 
Provinciale Wandeldag 16 mei  
Afdeling Twello van Vrouwen van Nu organiseert deze wandeldag. Er wordt 
gewandeld in en rond Twello. Er kan gekozen worden uit een route van  
ca 9 of 15 km. Het gebruik van Nordic Walking stokken is toegestaan. Deelname op 
eigen risico. Het inschrijfgeld bedraagt € 9,- en voor niet-leden € 12,50. Als je wilt 
deelnemen (of meer informatie wilt), maak dit dan voor 30 april kenbaar bij Riekie. 
Als je mee wilt lopen, vergeet je dan niet op tijd op te geven. 
 
Provinciale fietsdag 31 mei 
Dit jaar organiseert afdeling Barchem de jaarlijkse provinciale fietsdag, waaraan door 
zowel leden als niet-leden kan worden deelgenomen. Ook de mannen zijn van harte 
welkom. De fietstocht begint op Camping de Heksenlaak aan de Zwiepseweg 32 te 
Barchem. Na een kopje koffie of thee met iets lekkers kunt u starten tussen 9.30 en 
10.30 uur. Uiterlijk om 17.00 uur dient u weer terug te zijn bij de Heksenlaak. Een 
geweldig mooie route van ongeveer 45 km. U ontvangt bij de start een lunchpakket.  
Deelnamekosten bedragen voor leden € 11, en voor niet-leden € 15,00. 
Als je het leuk vindt om mee te fietsen (of meer informatie over deze tocht wilt 
hebben), kun je dit tot uiterlijk 15 mei doorgeven aan Riekie, die dan voor 
aanmelding zal zorgen bij de afdeling Barchem. 
 


