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NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 
 

 
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. 
 
Flyeren 
Eind van deze week worden dorpsgenotes door het bestuur d.m.v. een flyer 
geattendeerd op de veelzijdige activiteiten van onze vereniging. Natuurlijk kunnen 
alle leden hieraan hun steentje bijdragen. Neem je buurvrouw, (schoon)dochter, 
vriendin eens gezellig mee. Adspirantleden zijn altijd welkom en hoeven niet in Varik 
of Heesselt te wonen. 
 
Vacature 
Annie van Kekem is aftredend en niet herkiesbaar. Alle leden worden van harte 
uitgenodigd om zitting in het bestuur te overwegen. We vergaderen 1 keer per 
maand bij iemand thuis, voorafgaand aan de afdelingsavond. Dit neemt maximaal 2 
uur tijd in beslag. De verschillende functies kunnen in overleg herverdeeld worden. 
Lijkt het je zinvol en gezellig om het bestuur te versterken? Aanmelden kan bij het 
bestuur tot de aanvang van de ledenvergadering. 
 
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. 
 
Wijziging 
Het Ringbestuur heeft ons een gewijzigde datum voor de ringavond in Ophemert 
doorgegeven. De nieuwe datum is woensdag 27 maart. Noteer deze datum dus in 
je agenda. 
  
KUNST EN CULTUUR 
Bowlen 
Woensdag16 januari. Kosten € 12,00. Vertrek vanaf Toevershof om 19.15 uur. 
Opgeven bij Wien of Tunny. 
 
Leeskring 
Woensdag 23 januari bij Baukje. 
 
Eetclub 
Zaterdag 12 januari bij Jennie. 
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Excursie Leiden. 
Vrijdag 25 januari. Rijksmuseum van Oudheden, tentoonstelling Goden van Egypte. 
We vertrekken met de trein van 9.23 uur vanaf Geldermalsen. 
Klaarstaan om 8.45 uur, jullie worden opgehaald. 
  
Agnietenhof theater 
Donderdag 17 januari, 20.00 uur. Claudia de Breij. Klaar staan om 19.15 uur, jullie 
worden opgehaald. 
Vrijdag 8 februari, 20.00 uur. Tineke Schouten. Klaar staan om 19.15 uur. Jullie 
worden opgehaald. 
 
Agnietenhof film 
Dinsdag 29 januari, 20.30 uur à € 8,00. Shoplifters. 
Osamu en zijn familie hebben het niet breed waardoor er zo nu en dan iets uit 
winkels moet worden gepikt om te overleven. 
Op een koude dag vindt Osamu een jong meisje op straat. Hij besluit haar te helpen 
en al snel wordt ze liefdevol opgenomen in het hechte gezin. Ondanks alles is de 
familie gelukkig. 
Dit verandert wanneer verborgen geheimen komen bloot te liggen. 
  
Dinsdag 26 februari. 20.30 uur à € 8,00. Das sweigende Klassenzimmer.  
Het is 1956 en een schoolklas in Oost-Duitsland besluit spontaan om de eerste vijf 
minuten van hun geschiedenisles te zwijgen. 
Dat doen ze als protest tegen het neerslaan van de Hongaarse revolutie (1956). Een 
contrarevolutionaire daad volgens de minister van onderwijs. 
De film is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en het boek van Dietrich Garstka 
met dezelfde titel. 
  
Opgeven voor een, of beide films, bij Tunny van Aalst. 
Als je meegaat, klaarstaan om 19.45 uur, je wordt opgehaald. 
  
 
 


