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NIEUWSBRIEF MEI 2019 

Dinsdag 14 mei 
Dinsdagochtend 14 mei vertrekken we om 08.45 uur vanaf Toevershof naar Dussen, waar 
we in de ochtend te gast zijn bij Klompenmakerij Den Dekker. Na de lunch vertrekken we 
naar Ridderkerk, waar de heer Noppen ons het ambacht van chocolatier demonstreert. De 
dag sluiten we af met een diner in Gameren. 
Heb je je eigen bijdrage van € 50 nog niet voldaan, wil je dat dan zo snel mogelijk doen?  
 
Dinsdag 12 juni  
Slotavond 
Evenals vorig jaar zijn wij weer te gast bij Annie en Arie van Kekem, 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? 
De eigen bijdrage voor deze BBQ bedraagt € 13,50. 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 te voren 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. 
 
Fietsen 
De kop van het seizoen is er al weer af. De eerste fietsmiddag was geslaagd. Er waren 10 
deelnemers. De volgende data zijn: 8 mei, middag; 22 mei, avond; 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. 
 
Commissie Kunst en Cultuur 
  
Leeskring: Woensdag 29 mei bij Joke. 
  
Eetclub: vrijdag 7 juni bij Joke. 
  
Agnietenhof Tiel Theater: 
Zaterdag 11 mei om 20.00 uur, Musical Op Hoop van Zegen. 
Klaar staan om 19.15 uur, jullie worden opgehaald. 
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Agnietenhof Film: 
Vrijdag 31 mei 2019, 20.30 uur: Le Grand Bain,  à € 8,00. 
In het gemeentelijke zwembad bekwaamt een uiteenlopende groep mannen van 
middelbare leeftijd zich in de kunst van het synchroonzwemmen. 
Ondanks de sceptische reacties van vrienden en familie, besluiten ze vervolgens als team, 
voor Frankrijk uit te komen op het WK synchroonzwemmen. 
Opgeven voor of op 24 mei bij Tunny. 
  
Bowlen: 
In de maand mei gaan we niet bowlen. 
Bowlen in Zaltbommel 
Woensdag 19 juni: 
Verzamelen bij Toevershof om 19.15 uur. 
Opgeven bij Wien van Driel of Tunny van Aalst. 
 
 
 
 
 
 

    
 
Jubileum 
Alle leden van Vrouwen van Nu in Gelderland zijn uitgenodigd voor het 80-jarig jubileum. 
>>>klik hier<<< voor de uitnodiging, inclusief aanmeldingsstrookje. 
Het wordt een gezellige middag met workshops,  >>>klik hier<<< voor de lijst met 
workshops. 

Ben je geïnteresseerd? Mail het ingevulde aanmeldingsstrookje uiterlijk 26 mei naar 
vvnvarikheesselt@gmail.com of gooi het bij één van de bestuursleden in de bus. Dan 
zorgen wij voor tijdige aanmelding. 
 
 

https://gallery.mailchimp.com/69844088a9ccc843ed60488c9/files/968172b1-6dae-43ad-b043-69b599d3cd17/vvn_uitnodiging_jubileumfeest.pdf
https://gallery.mailchimp.com/69844088a9ccc843ed60488c9/files/9dc82991-2205-4100-b36b-6ef64f289ca0/Workshops_en_opgave_Jubileumfeest_80_jaar_Vrouwen_van_Nu_Gelderland_.pdf



