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NIEUWSBRIEF JANUARI 2020
Afdelingsavond 14 januari 2020
Margot van Velthoven geeft een demonstratie glas in lood met na de pauze
demonstratie glazen kralen maken. Het is mogelijk om deze kralen van nabij te
bekijken en eventueel te kopen.
Flyeren
Binnenkort worden huis aan huis een flyers verspreid waarin iedereen geattendeerd
op de veelzijdige activiteiten van onze vereniging. Wij hebben hiervoor onze
contactdames benaderd. Adspirantleden zijn altijd welkom en hoeven niet in Varik of
Heesselt te wonen.
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.
Na de pauze is er bingo.
KUNST EN CULTUUR
Bowlen
woensdag 15 januari. Vertrek om 19.15 uur vanaf Toevershof. Wil je ook eens
mee? Dat kan! Geef je dan op bij Wien van Driel of Tunny van Aalst. Kosten: € 12,00
en € 2,00 voor het meerijden naar Zaltbommel.
Leeskring
woensdag 15 januari,10.00 uur bij Bets
Eetclub
zaterdag 18 januari,17.00 uur bij Joke
Excursie Kunstmuseum Den Haag
vrijdag 24 januari voor de tentoonstelling van Monet. De dames die zich
opgegeven hebben, krijgen nog bericht hoe laat we vertrekken.
Agnietenhof theater
17 januari, 20.00 uur Tania Kros.
Klaar staan om 19.15 uur, je wordt opgehaald
Agnietenhof film
dinsdag 21 januari, 20.30 uur, The Peanut Butter Falcon. € 8,00.
Zak is een jongeman met het syndroom van Down en hij heeft maar één droom: een
professionele bokser worden. Op een dag loopt hij weg om die droom na te jagen.
Onderweg ontmoet hij Tyler. Tyler besluit Zak te helpen en samen vertrekken ze
richting de worstelschool van Zak’s grote held.
Website: onze pagina via Toevershof is: www.toevershof.nl/lid/vrouwen-van-nu

dinsdag 25 februari, 20.30 uur, Hors Normes. € 8,00
De nieuwe film van de makers van Intouchables. Al meer dan twintig 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 en er ontstaan bijzondere vriendschappen.
Opgeven voor de film, of beide films, maximaal een week voor de aangegeven
datum, bij Tunny.
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