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Vrijdag 20 december: Kerstviering 
De avond begint om 17.30 uur, met inloop vanaf 17.00 uur. 
Onze contactdames hebben de uitnodigingen voor de 65-plussers inmiddels bezorgd en 
we hopen dat er voldoende reacties op komen. 
Aanmelden voor deze kerstviering kan nog tot 13 december a.s. De kosten voor de 65-
plussers en introducees bedragen € 5,00.  
Om 13.00 uur willen wij de zaal in kerststemming gaan brengen. Dames, die daarbij willen 
helpen, zijn van harte welkom (je kunt hiervoor ook zelf kerstversiering meebrengen). 
 
Dinsdag 14 januari Demonstratie glas in lood  
Margot van Velthoven geeft een demonstratie van glas in lood en na de pauze vertelt zij een en 
ander over glazen kralen maken. Kijken, voelen, kopen.  
 
Dinsdag 11 februari Jaarvergadering met na de pauze ???? 
Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Ida Schinkelshoek. 
 
Bowlen: woensdag 15 januari 2020.  
Aanmelden bij Wien of Tunny. 
Als je altijd meegaat, hoef je je alleen maar af te melden als je niet meegaat. 
Vertrek vanaf Toevershof om 19.15 uur. 
 
Commissie Kunst en Cultuur 
Theater Agnietenhof, vrijdag 27 december, 19.30 uur: De nacht van Flipje. 
Klaarstaan om 18.45 uur, je wordt opgehaald. 
 
Film Agnietenhof: dinsdag 10 december 2019, 20.30 uur, € 8,00. 
Sorry we missed you.  
De werkloze Ricky Turner en zijn in de thuiszorg werkende vrouw Abby worstelen om het 
hoofd boven water te houden met hun twee kinderen. Ricky besluit zijn auto te verkopen 
zodat hij een bestelwagen kan aanschaffen om als pakjeskoerier aan de slag te gaan. Hij 
en Abby werken in een race tegen de klok, waardoor het gezinsleven zwaar onder druk 
komt te staan. En ook de vele regeltjes en protocollen blijken onmogelijk na te leven. 
Opgeven bij Tunny, zo snel mogelijk. 
 
Leeskring: woensdag 8 januari bij Bets. 
 
Eetclub: zaterdag18 januari bij Joke. 
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Excursie Kunstmuseum Den Haag 
Er hebben zich al een paar dames opgegeven. We gaan waarschijnlijk op donderdag 23 of 
vrijdag 24 januari 2020. Dat gaat in overleg met de deelnemers. We reizen met de trein en 
in Den Haag met de tram. Museumkaart of VIP-kaart van de BankGiroLoterij is geldig voor 
de entree van het museum. Een OV-kaart is handig voor in de tram. Voor de treinreis 
kopen we een groepsreis. De kosten hangen af van het aantal deelnemers. Zodra Tunny 
precies weet hoeveel dames er mee gaan, horen de deelnemers dat.. Geef je dus tijdig op 
bij haar. Er is veel belangstelling voor deze tentoonstelling en vol=vol. 
 
Ook als je al aangegeven hebt, dat je belangstelling hebt, graag nog een keer 
opgeven bij Tunny!! En aangeven welke dag, donderdag of vrijdag je voorkeur heeft, 
of dat je op beide dagen kunt. Tunny wil ook weten of je een Museumkaart, c.q. 
BankGiroLoterij VIP-kaart hebt. Alles moet van tevoren besteld worden, dus is het 
van belang om te weten wie er meegaan. 
 
 
 
Bestuur 

 
Zin om het bestuur te komen versterken? We vergaderen ongeveer 2 uur per maand. 
Meer informatie en/of aanmelden kan bij een van de bestuursleden of via 
vvnvarikheesselt@gmail.com. 


