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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019 

 
Dinsdag 12 februari 
Jaarvergadering 
Voor de pauze zal, zoals gebruikelijk, de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
plaatsvinden met bestuursverkiezing. Annie van Kekem is aftredend en niet 
herkiesbaar. Dames die ons bestuur willen komen versterken kunnen zich hiervoor 
nog aanmelden bij de overige bestuursleden. 
Op veler verzoek zullen wij na de pauze weer een paar rondjes BINGO gaan spelen. 
 
Dinsdag 12 maart 
Op deze avond nemen Ina Niks en Arie Timmer ons mee op reis naar Tibet en 
China. 
 
Woensdag 27 maart 
Ringavond in MFC Op Hemert, te Ophemert aanvang 20.00 uur. 
De heer Emil Bode, schrijver/journalist komt vertellen over zijn werk(ervaringen). 
De entree (aan de zaal te voldoen) bedraagt € 5,- per persoon, inclusief 2 
consumpties. Er zijn ook weer loten te koop; 5 loten voor € 3,00. 
Je kunt je voor deze ringavond aanmelden op de afdelingsavonden van 12 februari, 
en 12 maart of tot uiterlijk 20 maart via de mail vvnvarikheesselt@gmail.com. 
 
Kerstviering 
Met de kerstviering is er nog een aantal foto’s gemaakt, maar in het kader van de 
nieuwe privacy wetgeving mogen wij die niet meer openbaar maken. Omdat 
gebleken is dat er binnen onze afdeling wel belangstelling voor bestaat, volgt 
hieronder de link om deze foto’s te bekijken. 
*zie gemailde nieuwsbrief 
 
Woensdag 3 april 
Provinciale Ontmoetingsdag (POD) 2019 
Dit jaar wordt de jaarlijkse POD gehouden bij De IJsselhoeve te Doesburg (wij waren 
daar al eens te gast bij ons jaarlijks uitje). Voor de pauze vindt de provinciale 
vergadering plaats en na de pauze neemt Leontien van Moorsel ons mee in het 
volgen van haar droom, met als titel “Van anorexia tot goud”. Daarna is er een 
muzikaal optreden van cabaretier/zanger Ernest Beuving en gitarist.  
Deelnamekosten bedragen € 20,00. Aanmelden voor deze dag kan op de 
afdelingsavond van 12 februari en via de mail vvnvarikheesselt@gmail.com tot 
uiterlijk 3 maart. 
 
Agrarische PR-dag 17 april – Betuwe 
Samen met de afdeling Herwijnen organiseert de Agrarische commissie Gelderland 
deze dag. 
Er worden 4 bedrijven bezocht: 
Pippel Bramen in Haaften, bramenkweker; 
Merwehoeve De Groot in Herwijnen, een bedrijf met 275 melkkoeien, 
paardenafdeling met 25 fokpaarden en ook nog 50 Swifter fokooien. 
Kwekerij Antonia in Tuil; dit bedrijf kweekt germini’s en snijhortenssia’s. 
Van Aalsburg Griendhouthadel in Hellouw. In dit bedrijf is het vak van 
griendwerker doorgegeven van vader op zoons. 
 



In totaal kunnen voor deze dag 240 mensen geplaatst worden.  
Wanneer de opgave groter is zullen de plaatsen verdeeld worden naar rato van de 
afdelingsgrootte. 
Aanmelden kan tot 26 februari via de mail vvvnvarikheesselt@gmail.com of op de 
afdelingsavond van 12 februari. 
 
Herinnering 
Voor het geval dat je de contributie voor dit jaar nog niet voldaan mocht hebben  
(€ 52,50), volgen hierbij nog even de juiste gegevens NL82 RABO 0350602557 t.n.v. 
NBvP-Vrouwen van Nu afd. Varik/Heesselt, o.v.v. van je naam en contributie 2019 
 
Bowlen  
Woensdag 20 februari 2019, 20.00 uur gaan we bowlen in Zaltbommel. Kosten € 
12,00. Vertrek vanaf Toevershof om 19.15 uur. Opgeven bij Wien of Tunny. 
 
Cie Kunst & Cultuur 
Agnietenhof Theater 
Vrijdag 8 februari 2019, 20.00 uur Tineke Schouten.                                                             
We gaan met 11 personen. Klaar staan om 19.15 uur. Je wordt opgehaald. 
 
Agnietenhof, film 
Dinsdag 26 februari, 20.30 uur Das schweigende Klassenzimmer.  € 8,00.        
Voor de inhoud: zie de nieuwsbrief van januari 2019.                                                                                                                            
Opgeven voor 21 februari bij Tunny van Aalst. Klaar staan om 19.45 uur. Je wordt 
opgehaald. 
 
Leeskring 
6 maart bij Miet. 
 
Eetclub 
8 maart bij Lyda 
 


