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NIEUWSBRIEF MAART  2020 

 
 
Dinsdag 10 maart Moskou, stad, geschiedenis en cultuur 
Mevrouw Hilde van Vlaanderen neemt ons deze avond mee naar Moskou. Het 
belooft een interessante avond te worden. 
 
Woensdag 18 maart ringavond,  Dorpshuis Kroosveld in Zijderveld 
Deze avond treden op de And’re Zusjes. Vier de bevrijding mee met de And’re 
zusjes. Zij zijn geïnspireerd door de Andrew Sisters en zullen ons laten genieten van 
de nostalgische liedjes uit die periode. Zij nemen ons mee op hun “sentimental 
journey“  en laten ons genieten van o.a. “Under the appletree” en van een heerlijke 
“Rum and coca cola”. Ook zullen de Nederlandse liedjes “Trees heeft een 
Canadees”, “Als op het Leidse Plein de lichtjes weer eens branden gaan” en 
natuurlijk “We’ll meet again” niet ontbreken. 
De entree bedraagt € 6 euro, aan de zaal te Zijderveld te voldoen. 
Veel dames hebben zich voor deze avond al aangemeld, mocht ook jij nog 
meewillen, geef dit dan nog even door voor 12 maart per mail of telefonisch. 
Laat ook even weten of jij kunt/wilt rijden. 
 
Woensdag 8 april POD in Doetinchem 
Het thema van deze dag is “vier je successen, het is een feest waard”. 
De ochtend begint zoals gebruikelijk met de provinciale jaarvergadering en daarna 
neemt Mirjam Spitholt ons mee in de “intelligentie van succes”. Zij is specialist in 
gelukskunde. Daarna is er een lunchbuffet met de mogelijkheid om de kraampjes van 
de commissies en het winkeltje te bezoeken. 
Na de lunch volgt er een optreden van actrice/cabaretier Annick Boer. 
De eigen bijdrage voor deze provinciale ontmoetingsdag bedraagt € 25,00. 
De dames die zich hiervoor al aangemeld hebben, vragen wij hun eigen bijdrage 
over te maken op bovenstaande bankrekening. 
 
Agrarische PR-dag 2020 op 23 en 24 april 
De dames, die zich opgegeven hebben voor deelname aan deze dag, zijn inmiddels 
aangemeld. Half maart krijgen wij bericht op welke dag zij zijn ingedeeld.  
 
Reisje dinsdag 12 mei 
Samen met Krol Reizen hebben wij weer een aantrekkelijke dagtocht kunnen 
samenstellen. We gaan naar het mooie Twentse land. 
Het programma ziet er als volgt uit. We willen rond 8.30 uur vertrekken en dan om 
een uur of 10 een tussenstop met een kopje koffie/thee (en natuurlijk een stukje 
gebak) houden in het schitterende Bronkhorst. 
Na de koffie gaan we o.a. via Lochem. Diepenheim, Goor en Zenderen naar 
Ootmarsum. Hier worden we ontvangen in het restaurant van het Stadshotel voor 
een lekkere koffietafel. 
Na de lunch lopen we naar de Glasblazerij van Hotmarks. Deze zal speciaal voor ons 
op 12 mei de deuren openen zodat we kunnen genieten van een leuke en gezellige 
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demonstratie glasblazen, waarbij een lach zeker niet zal ontbreken. Na de 
demonstratie is er ook nog voldoende tijd om de showroom te bekijken en wellicht 
een mooi stukje glas mee te nemen. 
Na afloop van dit bezoek is er nog gelegenheid om rond te kijken of een terrasje te 
pikken in het centrum van Ootmarsum. 
Rond 16.15 uur verlaten we Ootmarsum weer en zullen onze terugreis onderbreken 
van een 3-gangen diner in restaurant Boszicht in Wilp (Achterhoek). We verwachten 
weer thuis te zijn om 20.15 uur. 
De kosten bedragen bij minimaal 30 personen € 75,50. Hiervan zal onze afdeling  
€ 20,50 voor haar rekening nemen, zodat je eigen bijdrage zal zijn € 55,00. 
We hopen op voldoende deelnemers, zodat deze reis kan doorgaan. Aanmelden 
s.v.p. zo gauw mogelijk, doch ruiterlijk 30 april, onder betaling van je eigen bijdrage 
op bovenstaand rekeningnummer. Telefonisch of per mail, is uiteraard ook mogelijk. 
 
KUNST EN CULTUUR 
Bowlen 
Omdat op woensdagavond 18 maart de Ringavond in Zijderveld is, zal er in maart 
niet gebowld worden. 
 
Leeskring  
Woensdag 15 april bij Joke. 
 
Eetclub  
Zaterdag 7 maart bij Miet. 
 
Agnietenhof theater 
Zaterdag 21 maart om 20.00 uur Cabaret: Lenette van Dongen 
Klaar staan om 19.15 uur, je wordt opgehaald. 
Dinsdag 31 maart om 20.00 uur Toneel: Hendrik Groen 
Klaar staan om 19.15 uur, je wordt opgehaald. 
 
Agnietenhof film,  
Dinsdag 1 april om 20.30 uur Little Women  (dit is geen aprilgrap!)  
Een nieuwe verfilming van de roman van Louisa May Alcott. Vier zussen groeien op 
tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. De een wil niet liever dan trouwen met een 
rijke man, de ander wil kosten van het kost,  onafhankelijk blijven.  
Dinsdag 28 april om 20.30 uur Emma 
Een nieuwe verfilming van de klassieker van Jane Austen uit 1815. De knappe 
Emma Woodhouse is ervan overtuigd dat de liefde niet voor haar is weggelegd. Toch 
doet ze niets liever dan andere mannen en vrouwen aan elkaar koppelen. Als Emma 
een van haar vriendinnen probeert te koppelen, wordt ze plotseling verliefd. 
Beide films kosten € 8,00. 
Als je mee wilt naar de film, dan graag zo snel mogelijk opgeven bij Tunny van Aalst, 
in ieder geval niet later dan een week voor de voorstelling. Er is momenteel veel 
belangstelling voor de films die in de Agnietenhof draaien, en vol is vol. 
 
Huiswerk 
Tijdens de jaarvergadering heeft iedereen huiswerk meegekregen. We hebben 
slechts een paar opdrachten terugontvangen. Daarom hierbij nog eens het huiswerk. 
Het is fijn om te weten waar jullie belangstelling naar uit gaat, lever daarom je 
suggesties op de komende afdelingsavond in. We gaan binnenkort namelijk weer 
aan de slag met de voorbereidingen van het programma voor 2021. 


