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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018 
 
Kerstkoffietafel vrijdag 14 december 
Traditiegetrouw nodigen wij alle leden en hun partners uit voor de Kerstkoffietafel. 
Deze organiseren we dit jaar op 14 december, inloop vanaf 17.30 uur in Toevershof. 
Deelname voor de leden is gratis en voor partner/introducé vragen wij een eigen 
bijdrage van € 5,00. Aanmelden graag via de mail op vvnvarikheesselt@gmail.com of 
door het inleveren van het bijgevoegde aanmeldingsstrookje én door overmaking van 
de € 5,00 op rekening NL82 RABO 0350 6025 57 o.v.v. naam en deelname 
kerstkoffietafel 2018.  
Zoals voorgaande jaren is deze uitnodiging/viering ook bedoeld voor alle 65-plussers 
uit Varik en Heesselt en hun partner/introducé (eigen bijdrage eveneens € 5,00 pp). 
Zegt het voort! 
Om 13.00 willen wij de zaal in kerststemming gaan brengen. Dames, die daarbij 
willen helpen, zijn van harte welkom (je kunt hiervoor ook zelf kerstversiering 
meebrengen). 
 
Kerstkoortje 
Bij uitkomen van deze nieuwsbrief hebben de eerste repetities onder leiding van 
Mieke en Tunny al plaatsgevonden. Je bent hartelijk en uitdrukkelijk uitgenodigd aan 
te sluiten op de overige repetities op 29 november, 6 en 13 december. Locatie: De 
Rank; Tijd: 19.00-20.00 uur.  
 
Afdelingsavond 15 januari 2019  
Het duo Marja Zuiddam en Nico van Eck trapt ons nieuwe jaar af met de muzikale 
avond ’Tante Lien” en wel op dinsdag 15 januari, aanvang 20.00 uur. 
LET OP: Deze avond is niet op de 2e, maar op de 3e dinsdag in januari. 
 
Jaarvergadering 12 februari 
Voor de pauze is de bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar is onze 
voorzitter Annie van Kekem. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot het begin 
van de vergadering aanmelden bij het bestuur. Na de pauze is er bingo. 
 
Handwerkavond  
Handwerken in Toevershof, iedere eerste en derde dinsdag van de maand voor alle 
crea-bea’s uit Varik en Heesselt en omstreken, gaat in winterslaap gedurende de 
maanden december en januari. In februari gaan we weer van start! 
  
KUNST EN CULTUUR 
 
Bowlen: In december gaan we niet bowlen. De eerstvolgende keer is op woensdag 
16 januari 2019. Kosten € 12,00. Opgeven bij Wien of Tunny. 
 
Leeskring 
Woensdag 12 december 2018 bij Nel. 
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Eetclub 
Zaterdag 12 januari bij Jennie. 
  
Agnietenhof film 
Dinsdag 18 december 2018: The Wife  à € 8,00. 
Klaar staan om 19.45 uur, je wordt opgehaald. Opgeven bij Tunny tot uiterlijk 11 
december. 
  
Agnietenhof theater 
Vrijdag 28 december 2018: The African Mamas. 
Klaar staan om 19.15 uur, je wordt opgehaald. 
  
Excursie 
Rijksmuseum van Oudheden Leiden, tentoonstelling Goden in Egypte. 
Vrijdag 25 januari 2019.  
We gaan!!!. Er zijn genoeg aanmeldingen. 
Je kunt je nog opgeven tot begin januari 2019, maar liefst zo snel mogelijk. 
Geef ook even door of je een Museumkaart hebt voor de korting van € 12,50. 
Zonder Museumkaart zijn de kosten € 22,50, met kaart € 10,00. 
Begin januari 2019 krijg je nadere gegevens: tijd van vertrek enz. We reizen per trein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelding kerstkoffietafel 
 
 
Ja, ik ……………………………………………………… kom met/zonder introducé naar 
de Kerstkoffietafel op 14 december in Toevershof, aanvang 17.30 uur. 
 
 
Ik maak voor de introducé € 5 over op NL82 RABO 0350 6025 57 o.v.v. naam en 
deelname kerstkoffietafel 2018. 
 

 


