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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
Dinsdag 13 februari
Jaarvergadering
Voor de pauze zal zoals gebruikelijk de jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaatsvinden met bestuursverkiezing. Alle drie aftredende bestuursleden, Annemieke
Brands, Joke van Deenen en Riekie Willemse stellen zich herkiesbaar. Tot nu toe
hebben zich geen nieuwe kandidaten aangediend.
Na de pauze komt Fons Spee, onze wijkagent zich voorstellen en e.e.a. over zijn
taken voor ons uiteenzetten.
Dinsdag 13 maart
Als alles er mag zijn
Katinka Stienen, psychotherapeut bij Sorera in Tiel, geeft een lezing over het belang
van erkenning geven aan dat wat er is. Door erkenning ontstaat er vrijheid om te
kiezen voor wat je werkelijk wilt.
Woensdag 21 maart
Ringavond in Dorpshuis De Poort in Herwijnen, aanvang 20.00 uur.
Voor onze zullen optreden de Pauwergirls. De meisjes van de radio brengen vrolijke
muziek, driestemmige zang en theater met een knipoog. Herkenbare liedjes van de
jaren 40 tot heden. 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 op 13 februari voor deze avond aanmelden, of via de mail
vvnvarikheesselt@gmail.com.
Dinsdag 10 april
Modeshow bij Ly-An Mode in Maurik. Voor deze avond worden 8 mannequins
gezocht in alle leeftijden en maten. Opgeven hiervoor kun je bij een van de
bestuursleden of via onze mail, o.v.v. je kledingmaat.
Cie Kunst & Cultuur
Bowlen
Op de woensdag 21 februari gaan we weer bowlen in Zaltbommel. De
deelnamekosten bedragen € 11,00 en we vertrekken om 19.15 uur vanaf
Toevershof. Info bij Wien van Driel of Tunny van Aalst
Film
Dinsdag 27 februari 2018. 20.30 uur. Call me by your name.€ 7,50.
In de zomer van 1983 viert de zeventienjarige Elio vakantie met zijn vader, een
eminente joodse professor in de Grieks Romeinse cultuur, en zijn Franse moeder.
Plaats van verblijf: de zeventiende-eeuwse ouderlijke villa aan de zonovergoten
Italiaanse Riviera. Dan arriveert Oliver, een academicus die zijn vader komt helpen
met een onderzoek. Opgeven bij Tunny van Aalst voor 21 februari.
Agnietenhof
Vrijdag 23 februari 2018. Agnietenhof Tiel, 20.00 uur. Mooi weer vandaag.
Toneelstuk met o. a. Bram van der Vlugt. Er is nog 1 kaartje beschikbaar à € 26,00.
Heb je interesse? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Tunny van Aalst.

Provinciale Ontmoetingsdag (POD) donderdag 5 april in Tiel
Er is een lezing van Iteke Weede over Liefde, vriendschap en een kleurrijk leven en
na de middag is er een optreden van het Toverbaltheater uit Beneden Leeuwen.
De kosten voor deelname aan deze dag bedragen € 20,00. Je kunt je voor deze dag
tot 15 maart opgeven bij Riekie.
Agrarische PR-dag 2018 - Veluwe
Op woensdag 25 april organiseert de Agrarische Commissie Gelderland samen met
de afdeling Voorst de agrarische PR-dag voor alle Gelderse leden.
Er worden die dag 4 agrarische bedrijven bezocht:
Rozenkwekerij de Wilde in De Hoven; Melkveebedrijf Wijers, dat in 2015 op een
terp gebouwd is; Perkplantenkwekerij WIMAS Plant in de Hoven en Biologischdynamisch landbouwbedrijf de Zonnegaard in Voorst.
De deelnamekosten voor deze dag bedragen € 35,- (incl., aanrijdbus zal dat € 45,zijn). Opgeven kan tot uiterlijk 26 februari bij Riekie.
Provinciale Fietsdag 31 mei
Dit jaar organiseert afdeling Barchem de jaarlijkse provinciale fietsdag, waaraan door
zowel leden als niet-leden kan worden deelgenomen. 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.
Informatieavond CWFteam op 1 maart
Wij ontvingen een berichtje van Ina Willekes, m.b.t. een informatieavond die op 1
maart wordt gegeven in Huis Op Hemert met betrekking tot een inkijkje in het CWF
team dat zich inzet voor goede doelen, zoals Alpe d’Huzes, Kika, Hartekind en waar
het opgehaalde geld naar toegaat. Er zijn voor deze avond diverse sprekers
uitgenodigd en de avond zal muzikaal worden omlijst door Maarten Peters (zelf
verbonden aan Alpe d'Huzes). De avond begint om 20.00 uur.
Het leek ons goed om jullie over deze activiteit te informeren.

