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NIEUWSBRIEF MAART 2019 

 
Dinsdag 12 maart 
Wie ver reist, kan veel verhalen 
Op deze avond nemen Ina Timmer en Arie Niks ons mee op hun reis naar Tibet en 
China. 
 
Woensdag 27 maart 
Ringavond in MFC Op Hemert, te Ophemert aanvang 20.00 uur. 
De heer Emil Bode, schrijver/journalist vertelt voor de pauze over zijn werk als 
journalist, aangevuld met leuke anekdotes. Na de pauze vertelt hij met veel humor 
over zijn werk als huishouddeskundige. Zowel voor als na de pauze bestaat er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 
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 voor deze ringavond nog aanmelden op de afdelingsavond van 12 maart 
of tot uiterlijk 20 maart via de mail vvnvarikheesselt@gmail.com. 
 
Woensdag 9 april 
Het belang van orgaantransplantatie 
Een vrijwilliger van de Nederlandse Transplantatie Stichting, zelf ontvanger van een 
donororgaan of nabestaande van een donor, komt ons informeren over het belang 
van orgaantransplantatie en de werkwijze van de organisatie. 
 
Provinciale Ontmoetingsdag 3 april (POD) 2019 
Dit jaar wordt de jaarlijkse POD gehouden bij De IJsselhoeve te Doesburg Voor de 
pauze vindt de provinciale vergadering plaats en na de pauze neemt Leontien van 
Moorsel ons mee in het volgen van haar droom, met als titel “Van anorexia tot goud”. 
Daarna is er een muzikaal optreden van cabaretier/zanger/gitarist Ernest Beuving. 
Deelnamekosten bedragen € 20,00. Voor deze dag hebben zich in totaal 6 personen 
aangemeld. Willen de dames die zich hiervoor hebben aangemeld het geld 
overmaken naar rekening NL82 RABO 0350602557 t.n.v. NBvP-Vrouwen van Nu 
afd. Varik/Heesselt, o.v.v. van je naam en POD 2019?  
 
Agrarische PR-dag 17 april – Betuwe 
Samen met de afdeling Herwijnen organiseert de Agrarische commissie Gelderland 
deze dag. 
 
Jaarlijks uitje 14 mei 2019 
Dit jaar voert onze reis ons naar Dussen, waar we bij Klompenmakerij Den Dekker 
worden ontvangen met koffie/thee en gebak. Na de demonstratie, die gepaard zal 
gaan met een stukje humor, wordt er geluncht. Er is daarna nog gelegenheid om 
artikelen zoals een vogelhuisje e.d. te kopen. 
Na de lunch gaan we naar Ridderkerk. Daar zal de heer Noppen ons het ambacht 
van chocolatier aan ons demonstreren. Proeven mag natuurlijk niet vergeten worden. 
De dag sluiten we af met een diner in Gameren 
Deze reis is ook zeer geschikt voor de dames die wat slechter ter been zijn. 
De eigen bijdrage voor dit dagje uit bedraagt € 50,00. De resterende kosten neemt 
de afdeling voor haar rekening. 



Aanmelden voor dit dagje uit kan tot 25 april via de mail 
vvnvarikheesselt@gmail.com  of op een van de komende afdelingsavonden van 
maart en april. 
 
Herinnering 
Voor het geval dat je de contributie voor dit jaar nog niet voldaan mocht hebben  
(€ 52,50), volgen hierbij nog even de juiste gegevens NL82 RABO 0350602557 t.n.v. 
NBvP-Vrouwen van Nu afd. Varik/Heesselt, o.v.v. van je naam en contributie 2019 
 
Leeskring 
6 maart bij Miet. 
 
Eetclub 
8 maart bij Lyda 
 
Bowlen  
Woensdag 20 maart, 20.00 uur gaan we bowlen in Zaltbommel. Kosten  
€ 12,00. Vertrek vanaf Toevershof om 19.15 uur. Opgeven bij Wien of Tunny. 
 
Cie. Kunst & Cultuur 
Agnietenhof Theater 
Vrijdag 15 maart, 20.00 uur, toneel Kom hier dat ik u kus                                                              
Klaar staan om 19.15 uur. Je wordt opgehaald. 
 
Agnietenhof, film 
Dinsdag 19 maart, 20.30 uur Greenbook.  € 8,00.  
Het voor 5 Oscars genomineerde Green Book is een waar gebeurd verhaal over 
vriendschap. Concertpianist Don reis in 1962 met zijn lijfwacht Tony voor een 
tournee door het zuiden van Amerika. Ze doorkruisen verschillende ‘blanke’ staten 
aan de hand van een speciale reisgids (The Green Book), die hen informeert over 
plekken waar Afro-Amerikanen welkom zijn., Tijdens de reis worden zij 
geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, maar om veilig thuis te 
komen zullen zij de verschillen aan de kant moeten zetten.                                                                                                                              
Opgeven voor 12 maart bij Tunny van Aalst. Klaar staan om 19.45 uur. Je wordt 
opgehaald. 
Dinsdag 2 april, 20.30 uur If Beale Street Could Talk. € 8,00 
Gebaseerd op het gelijknamige boek van James Baldwin, speelt de film zich af in het 
begin van de jaren zeventig in Harlem, New York. 
Het vertelt een tijdloos en ontroerend liefdesverhaal over het koppel Tish en Fonny, 
een Afro-Amerikaanse familie. 
Opgeven bij Tunny, tot een week voor de voorstelling. Klaar staan om 19.45 uur. Je 
wordt opgehaald. 
 
 
 
 


