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NIEUWSBRIEF MEI 2018 
Dinsdag 8 mei 
Zuiderzeemuseum Enkhuizen. 
Bijna is het zo ver. A.s. dinsdag 8 mei vertrekken we om 08.30 uur van 
Toevershof voor ons uitstapje naar het Zuiderzeemuseum. Mocht je je eigen 
bijdrage voor dit uitstapje nog niet betaald hebben, wil je dit dan alsnog doen?   
(€ 55,-, of € 44,- als je in het bezit bent van een Museumjaarkaart (en vergeet niet 
deze mee te nemen) op rekening NL82 RABO 0350 6025 57 t.n.v. NBvP-Vrouwen 
van Nu afd. Varik/Heesselt o.v.v. deelname reisje Zuiderzeemuseum en je naam.  
We gaan er een gezellige dag van maken en hopen natuurlijk dat de weergoden ons 
goedgezind zullen zijn. 
 
Dinsdag 12 juni  
Slotavond 
Deze avond zullen we gaan genieten van een heerlijke BBQ. Arie zal het vlees weer 
voor ons bakken. Brengen jullie weer zelf je bord, glas en bestek mee? 
Tussen het eten door zal er gelegenheid zijn om deel te nemen aan een aantal 
Oudhollandse spelletjes.  
De eigen bijdrage voor deze BBQ bedraagt evenals vorig jaar € 12,50. 
Opgeven voor deze avond kan tot 3 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. 
Dieetwensen graag doorgeven. 
 
Vrijdag 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. 
Nadere gegevens zoals vertrektijd, volgen in onze nieuwsbrief na de zomervakantie. 
 
Fietsen 
De kop van het seizoen is er al weer af. De eerste fietsmiddag was mooi en gezellig. 
Volgende data zijn: 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. 
 
Commissie Kunst en Cultuur 
Agnietenhof, theater 
Dinsdag 1 mei, Aquarium, toneelstuk. 
Woensdag 9 mei, musical Was getekend, Annie M. G. Schmidt. De dames die 
zich opgegeven hebben worden opgehaald, graag om 19.15 uur klaar staan.  
 
Agnietenhof, film 
Donderdag 31 mei 2018, Guernsey Literary Society. 20.00 uur à € 7,50.                                                                               
In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog weet de jonge schrijfster Juliet Ashton  
niet wat ze moet schrijven. Dan ontvangt ze een brief van een lid van een 
mysterieuze boekenclub, genaamd De Guernsey Literary and Potato Peel Pie 
Society. Ze besluit dan af te reizen naar het eiland Guernsey, een beslissing die haar 
leven voorgoed zal veranderen. Opgeven voor 25 juni bij Tunny. 
 



Leeskring 
Woensdag 2 mei om 10.00 uur bij Tunny. 
 
Eetclub 
Vrijdag 8 juni bij Jennie. 
 
Bowlen 
woensdag 16 mei. Vertrek 19.15 uur vanaf Toevershof.  Opgeven bij Tunny van 
Aalst of Wien van Driel 
 
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. 
 
Website 
Op de website van Toevershof heeft Vrouwen van Nu Varik/Heesselt, net als alle 
andere leden van Toevershof, een eigen pagina. Op deze pagina staan de 
nieuwsbrieven, het jaarboekje en de activiteiten die namens de Vrouwen van Nu 
worden georganiseerd. 
https://www.toevershof.nl/lid/vrouwen-van-nu 
 


