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NIEUWSBRIEF MAART 2018 
 
Dinsdag 13 maart 
Als alles er mag zijn 
Katinka Stienen, psychotherapeut bij Sorera in Tiel, geeft een lezing over het belang 
van erkenning geven aan dat wat er is. Door erkenning ontstaat er vrijheid om te 
kiezen voor wat je werkelijk wilt. 
 
Woensdag 21 maart 
Ringavond in Dorpshuis De Poort in Herwijnen, aanvang 20.00 uur. 
Voor ons zullen optreden de Pauwergirls. De meisjes van de radio brengen vrolijke 
muziek, driestemmige zang en theater met een knipoog. Herkenbare liedjes van de 
jaren 40 tot heden. 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. Vertrek 
vanaf Toevershof om 19.00 uur. 
Je kunt je nog tot 14 maar aanmelden via de mail vvnvarikheesselt@gmail.com. 
 
Dinsdag 10 april 
Modeshow bij Ly-An Mode in Maurik 
Aanmelden voor deze avond op de volgende afdelingsavond of via de mail 
vvnvarikheesselt@gmail.com. 
 
Dinsdag 8 mei 
Zuiderzeemuseum Enkhuizen. 
Op veler verzoek hebben wij besloten dit jaar naar het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen te gaan. De eigen bijdrage voor dit uitstapje bedraagt €55,-, tenzij je 
beschikt over een Museumjaarkaart. Als je dit voor eind maart (tegelijk met de 
aanmelding) kenbaar maakt, krijg je € 11,- korting.  
 
Fietsen 
De planning voor de fietsactiviteiten is ook al weer gemaakt. Je kunt dus de volgende 
woensdagen in je agenda noteren: 25-4, vertrek 13.00 uur; 9-5, vertrek 18.30 uur; 
23-5, vertrek 13.00 uur; 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. 
 
Cie Kunst & Cultuur 
Bowlen 
Woensdag 28 maart 2018. Vertrek vanaf Toevershof om 19.15 uur. In verband 
met de Ringavond op 21 maart, bowlen we niet op de derde woensdag van de 
maand, volgende maand wel. Aanmelden bij Wien van Driel of Tunny van Aalst. 
Agnietenhof Film 
Dinsdag 27 maart 2018, 20.30 uur.  
Three Billboards Outside  Ebbing  Missouri. € 7,50. 
Nadat er maanden voorbijgaan zonder dat er een dader wordt gevonden in de 
moordzaak van haar dochter, neemt moeder Mildred een gewaagde beslissing. Ze 
plaatst drie controversiële boodschappen op reclameborden langs de weg richting 
haar dorp. Hiermee wil ze het gerespecteerde politiehoofd onder druk zetten. Deze 
film is dé winnaar van de Golden Globes. Opgeven bij Tunny van Aalst voor 21 
maart. 
 



Leeskring 
14 maart bij Marjan. 
 
Provinciale Ontmoetingsdag (POD) donderdag 5 april in Tiel 
Er is een lezing van Iteke Weede over Liefde, vriendschap en een kleurrijk leven en 
na de middag is er een optreden van het Toverbaltheater uit Beneden Leeuwen. 
De kosten voor deelname aan deze dag bedragen € 20,00. Je kunt je voor deze dag 
nog tot 15 maart opgeven bij Riekie.  
 
Agrarische PR-dag 2018 - Veluwe 
De dames die zich hiervoor opgegeven hebben, zijn op 1 maart aangemeld bij de 
Agrarische Commissie. Zodra wij bericht binnen hebben over de definitieve 
inschrijving, zullen wij dit de desbetreffende dames laten weten. 
 
Provinciale Wandeldag 16 mei  
Afdeling Twello van Vrouwen van Nu organiseert deze wandeldag. Er wordt 
gewandeld in en rond Twello. Er kan gekozen worden uit een route van ca 9 of ca 
215 km. Het gebruik van Nordic Walking stokken is toegestaan. Deelname op eigen 
risico. Het inschrijfgeld bedraagt € 9,- en voor niet-leden € 12,50. Als je wilt 
deelnemen (of meer informatie wilt), maak dit dan voor 30 april kenbaar bij Riekie 
 
Provinciale fietsdag 31 mei 
Dit jaar organiseert afdeling Barchem de jaarlijkse provinciale fietsdag, waaraan door 
zowel leden als niet-leden kan worden deelgenomen. Ook de mannen zijn van harte 
welkom. De fietstocht begint op Camping de Heksenlaak aan de Zwiepseweg 32 te 
Barchem. Na een kopje koffie of thee met iets lekkers kunt u starten tussen 9.30 en 
10.30 uur. Uiterlijk om 17.00 uur dient u weer terug te zijn bij de Heksenlaak. Een 
geweldig mooie route van ongeveer 45 km. 
U ontvangt bij de start een lunchpakket.  
 
Deelnamekosten bedragen voor leden € 11, en voor niet-leden € 15,00. 
Als je het leuk vindt om mee te fietsen (of meer informatie over deze tocht wilt 
hebben), kun je dit tot uiterlijk 15 mei doorgeven aan Riekie, die dan voor 
aanmelding zal zorgen bij de afdeling Barchem. 
 


