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NIEUWSBRIEF JUNI 2018 

Dinsdag 12 juni  
Slotavond BBQ 
Iedereen die zich voor deze avond opgegeven heeft, is vanaf 17.30 uur van harte 
welkom bij Annie en Arie aan de Weiweg 6 in Varik. Vergeet niet een bord met 
bestek en een glas mee te brengen. Tussen het eten door zal er gelegenheid zijn om 
deel te nemen aan een aantal Oudhollandse spelletjes.  
Mocht je vergeten zijn je aan te melden, dan kan dit nog tot uiterlijk 5 juni op de mail 
vvnvarikheesselt@gmail.com en/of door overschrijving van € 12,50 op rekening 
NL82 RABO 0350 6025 57 t.n.v. NBvP-Vrouwen van Nu afd. Varik/Heesselt o.v.v. 
BBQ 2018 en je naam. De eigen bijdrage voor deze BBQ bedraagt evenals vorig jaar 
€ 12,50. 
Dieetwensen graag doorgeven. 
 
Vrijdagmiddag 31 augustus 2018 
De opening van onze nieuwe seizoen zullen wij starten met een stadswandeling in 
Gorinchem. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, je moet je wel van tevoren opgeven op 
het welbekende mailadres, voor 24 augustus a.s. Wil je dan s.v.p.ook aangeven of je 
wilt rijden? 
Nadere gegevens zoals vertrektijd, volgen in onze nieuwsbrief na de zomervakantie. 
 
Fietsen 
Volgende data zijn: 6-6, vertrek 18.30 uur, 20-6, vertrek 13.00 uur; 4-7, vertrek 18.30 
uur; 18-7, vertrek 13.00 uur; 1-8, vertrek 18.30 uur; 15-8, vertrek 13.00 uur en 29-8 
slot, vertrek 18.00 uur. 
 
Bowlen 
We gaan bowlen op woensdag 27 juni 2018. Vertrek vanaf Toevershof om 19.15 
uur. In de maanden juli en augustus gaan we niet bowlen. Informatie bij Wien of 
Tunny. 
  
Commissie Kunst en Cultuur 
Eetclub: vrijdag 8 juni bij Jennie. 
Leeskring: woensdag 13 juni bij Baukje. 
Agnietenhof film: In de maanden juni, juli en augustus worden er geen films 
vertoond in de Agnietenhof. 
Agnietenhof theater: De kaarten voor het theaterseizoen 2018 – 2019 zijn besteld. 
We hebben 20 reacties gekregen voor 58 kaarten en alle voorstellingen die we willen 
bezoeken, zijn geboekt. 
Zodra we de kaarten hebben ontvangen krijgen jullie de rekening in de brievenbus. 
Het totaalbedrag a.u.b. zo snel mogelijk overmaken naar de bankrekening van onze 
afdeling. Het bankrekeningnummer staat op de rekening vermeld. 
 
Op 21 juni om 20.00 uur is er weer een cultuurcafé in Toevershof. 
 
Website 
Onze pagina via Toevershof is:  https://www.toevershof.nl/lid/vrouwen-van-nu 
 
Fijne vakantie 
Rest ons nog allen een fijne vakantietijd toe te wensen. We hopen jullie weer graag 
te ontmoeten op onze afdelingsavonden of bij een van de andere activiteiten. 


