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Jaarvergadering 11 februari- 
Voor de pauze is de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is onze 
penningmeester Ida Schinkelshoek. Kandidaten kunnen zich tot het begin van de 
vergadering aanmelden bij het bestuur.  
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als ons bestuur uitgebreid kon worden met 
een vijfde bestuurslid. Kandidaten hiervoor roepen wij op zich bij een van de  
bestuursleden te melden. Volgend jaar treden er namelijk 3 zittende bestuursleden 
af, die zich niet meer herkiesbaar stellen. Reden te meer om nu vast een voltallig 
bestuur te hebben, zodat er volgend jaar een niet te groot gat gaat vallen en onze 
afdeling zijn bestaansrecht blijft behouden. 
Na de pauze is er bingo. 
 
Dinsdag 10 maart Moskou, stad, geschiedenis en cultuur 
Mevrouw Hilde van Vlaanderen komt ons hierover vertellen. 
 
Contributie 
Willen degenen die de contributie voor 2020 nog niet hebben overgemaakt dit zo 
spoedig mogelijk doen? Dit jaar moet de contributie betaald worden op de landelijke 
rekening en wel op: NL26 RABO 0129 4495 58 t.n.v. Vrouwen van Nu met 
vermelding van je naam en het nummer dat op de factuur staat. Mocht je deze 
factuur niet meer hebben kun je ook volstaan met de vermelding van je 
lidmaatschapsnummer. 
Enkele leden hebben de contributie gewoontegetrouw overgemaakt naar onze eigen 
afdelingsrekening. Deze bedragen zijn inmiddels o.v.v. naam en 
lidmaatschapsnummer doorgestort naar de landelijke rekening. 
 
Woensdag 18 maart ringavond,  Dorpshuis Kroosveld in Zijderveld 
Deze avond treden op de And’re Zusjes. Vier de bevrijding mee met de And’re 
zusjes. Zij zijn geïnspireerd door de Andrew Sisters en zullen ons laten genieten van 
de nostalgische liedjes uit die periode. Zij nemen ons mee op hun “sentimental 
journey“  en laten ons genieten van o.a. “Under the appletree” en van een heerlijke 
“Rum and coca cola”. Ook zullen de Nederlandse liedjes “Trees heeft een 
Canadees”, “Als op het Leidse Plein de lichtjes weer eens branden gaan” en 
natuurlijk “We’ll meet again” niet ontbreken. 
De entree bedraagt € 6 euro, aan de zaal te Zijderveld te voldoen. 
Opgeven voor deze avond kan op de afdelingsavond en per mail of telefonisch tot  
12 maart. 
 
Woensdag 8 april POD in Doetinchem 
Het thema van deze dag is “vier je successen, het is een feest waard”. 
De ochtend begint zoals gebruikelijk met de provinciale jaarvergadering en daarna 
neemt Mirjam Spitholt ons mee in de “intelligentie van succes”. Zij is specialist in 
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gelukskunde. Daarna is er een lunchbuffet met de mogelijkheid om de kraampjes van 
de commissies en het winkeltje te bezoeken. 
Na de lunch volgt er een optreden van actrice/cabaretier Annick Boer. 
De eigen bijdrage voor deze provinciale ontmoetingsdag bedraagt € 25,00. 
Opgeven voor deze dag kan op de afdelingsavond van februari en per mail/telefoon 
tot 7 maart bij het secretariaat.   
 
Agrarische PR-dag 2020 
Deze zal dit jaar voor het eerst gehouden worden op 2 dagen, en wel op donderdag 
23 en vrijdag 24 april, waardoor er meer dames aan deze gezellige en interessante 
dag kunnen deelnemen. 
Het programma is in grote lijnen IJsboerderij “t Dommelholt, Borculo, Hertenhove “de 
Lavei’,  Geesteren, Kwekerij Heurinck, Borculo en Wijnhoeve Kunnenman, 
Geesteren. 
De kosten voor deze dag bedragen € 37,50 (met aanrijdbus € 47,50). 
Je kunt je voor deze dag opgeven op de afdelingsavond van februari of per 
mail/telefoon bij Riekie tot uiterlijk 29 februari). Half maart horen wij of iedereen die 
zich heeft aangemeld, meekan en op welke dag je bent ingedeeld. Houd daarom 
voorlopig beide data vrij in je agenda. 
 
KUNST EN CULTUUR 
Bowlen 
Woensdag 19 februari gaan we weer bowlen in Zaltbommel. Vertrek om 19.15 uur 
vanaf Toevershof. Aanmelden bij Wien van Driel of Tunny van Aalst. Kosten € 12,00 
en € 2,00 voor het meerijden. 
 
Leeskring  
Woensdag 26 februari bij Miet Groenhof. 
 
Eetclub  
Zaterdag 7 maart bij Miet. 
 
Agnietenhof theater 
Donderdag 27 februari, 20.00 uur, toneel: Opvliegers. 
Klaarstaan om 19.15 uur, je wordt opgehaald. 
Vrijdag 6 maart, 20.00 uur Huub Stapel. 
Klaarstaan om 19.15 uur, je wordt opgehaald. 
 
Agnietenhof film,  
Dinsdag 25 februari Hors Normes, € 8,00 
Al meer dan 20 jaar runt Bruno een opvang voor autistische kinderen, die nergens 
anders terecht kunnen. Zijn goede vriend Malek leidt met zijn organisatie jongeren uit 
moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Deze bijzondere 
samenwerking zorgt voor humoristische en confronterende situaties. 
Opgeven tot en met 18 februari bij Tunny van Aalst. 
 
 


