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NIEUWSBRIEF JUNI 2019
Dinsdag 11 juni
Slotavond
Evenals vorig jaar zijn wij vanaf 17.30 uur weer te gast bij Annie en Arie van Kekem
(Weiweg 6), waar we naast een gezellig samenzijn gaan smullen van de BBQ. Arie werpt
zich wederom op als grillmaster. Brengen jullie zelf je bord, koffie/theebeker, glas en
bestek mee?
Tijdens de BBQ zullen wij een veiling houden van door de leden meegebracht artikelen.
De opbrengst hiervan zal ten goede komen aan de Stichting Vrienden van Ziekenhuis
Rivierenland. Heb je dus iets wat je van de hand wilt doen, neem dat dan mee, of lever het
van tevoren in bij een van de bestuursleden.
Opgeven voor deze avond kan tot 5 juni op de mail vvnvarikheesselt@gmail.com en door
overschrijving van € 13,50 op rekening NL82 RABO 0350 6025 57 t.n.v. NBvP-Vrouwen
van Nu afd. Varik/Heesselt o.v.v. BBQ 2019 en je naam.
Dieetwensen graag doorgeven aan het secretariaat.
Vanaf 14.00 uur gaan we de tuin startklaar maken. Dames die ons daarbij willen helpen
nodigen we daarvoor van harte uit.
Fietsen
De resterende fietsdata voor dit seizoen zijn: 5 juni middag; 26 juni, avond; 3 juli, middag;
17 juli, avond; 31 juli, middag; 14 augustus, avond en 28 augustus slotavond.
Vertrektijden vanaf Toevershof resp. 13.00 of 18.30 uur. De vertrektijd van de slotavond
op 28 augustus wordt nog bekendgemaakt.
Commissie Kunst en Cultuur
In Theater Agnietenhof is het zomerreces begonnen. In juni, juli en augustus zijn er geen
voorstellingen. De eerste theatervoorstelling die we gaan bezoeken is op donderdag 10
oktober a.s.
We hebben toch 2 films gepland bij Lingefilm in de Pluk in Geldermalsen.
Vrijdag 28 juni, aanvang 20.30 uur à € 8,00
No date, no signature
Omdat een roekeloze chauffeur hem van de weg drukt, rijdt een man een gezin op een
motor aan, de schade lijkt mee te vallen, totdat hij de volgende dag het lijk herkent dat
wordt bezorgd in het forensisch mortuarium, waar hij werkt. Een film over morele
dilemma’s in het grijze gebied tussen oorzaak en gevolg. In Venetië behaalde deze film
een prijs voor de beste regie en de beste acteur.
Opgeven bij Tunny van Aalst tot een week voor de voorstelling, maar liefst eerder.

Website
Op de website van Toevershof heeft Vrouwen van Nu Varik/Heesselt, net als alle andere
leden van Toevershof, een eigen pagina. Op deze pagina staan de nieuwsbrieven, het
jaarboekje en de activiteiten die namens de Vrouwen van Nu worden georganiseerd.
https://www.toevershof.nl/lid/vrouwen-van-nu

Vrijdag 26 juli, aanvang 20.30 uur à € 8,00
The extraordinary journey of the fakir
Ajatashatru Lavash Patel heeft zijn hele leven mensen voor de gek gehouden met zijn
straatmagie en fakir-stunts in zijn vertrouwde buurtje in Mumbai. Wanneer hij besluit een
reis te maken om zijn vader te vinden die hij nooit heeft gekend, wordt hij onverwachts
meegesleept in een eindeloos avontuur, met dank aan een IKEA-kast.
Opgeven bij Tunny van Aalst tot minimaal een week voor de voorstelling.
Eetclub: 7 juni bij Joke
Leeskring: 10 juli bij Steef
Bowlen
Woensdag 19 juni om 20.00 in Zaltbommel
Vertrek vanaf Toevershof om 19,15 uur. Opgeven bij Wien van Driel of Tunny van Aalst. In
juni en juli gaan we niet bowlen. Het nieuwe seizoen begint in september.
‘Stadswandeling’ 30 augustus
Op deze vrijdagmiddag wordt ons seizoen weer geopend, dit keer niet met een
stadswandeling, maar met een bezoekje aan Sjoukjes Kleding Museum 1850-1950 in
Waardenburg. We vertrekken om 13.30 uur vanaf Toevershof.
Het echtpaar Den Haan, heeft al eens een deel van hun collectie oude kleding bij ons
geshowd. Zij hebben nu een eigen museumpje in Waardenburg waar zij een veel bredere
collectie kunnen laten zien. Wij hebben daarom besloten de opening van ons seizoen daar
te starten. Omdat het museumpje op de bovenetage gevestigd is, is het voor de
deelnemers wel van belang dat zij de trap op kunnen komen.
Je kunt je opgeven voor deze middag tot 20 augustus a.s. via de mail of per telefoon bij
een van de bestuursleden. Aan deze deelname zijn geen extra kosten verbonden.
Dinsdag 10 september
Onze eerste afdelingsavond van het winterseizoen starten we met een lezing over
Markante vrouwen in Rivierenland.
Een medewerkster van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel geeft een lezing
over vrouwen uit de Betuwse geschiedenis, vanaf de middeleeuwen tot en met de 20e
eeuw. Ook besteedt zij aandacht aan de werkzaamheden van het Regionaal Archief.
Zaterdag 5 oktober
80-jarig Jubileum Vrouwen van Nu Gelderland in Papendal
We vinden het fijn om te melden dat er 21 dames belangstelling hebben voor deze
jubileumviering. Wij hebben hen inmiddels aangemeld bij het secretariaat van de
Provincie.
Voor de deelname is een eigen bijdrage verschuldigd van € 10,00. Willen jullie dit bedrag voor zover je dat nog niet gedaan mocht hebben – voor het eind van deze maand over
maken op bovenstaande bankrekening onder vermelding van je naam en 80-jarig
jubileum.
Zodra meer bekend is over indelingen van de workshops en vertrektijd en vertrekplaats
van de aanrijdbus laten we je dit uiteraard zo snel mogelijk weten.
Website
Op de website van Toevershof heeft Vrouwen van Nu Varik/Heesselt, net als alle andere
leden van Toevershof, een eigen pagina. Op deze pagina staan de nieuwsbrieven, het
jaarboekje en de activiteiten die namens de Vrouwen van Nu worden georganiseerd.
https://www.toevershof.nl/lid/vrouwen-van-nu

