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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019 

 
 
Dinsdag 19 november, Koude Winters, warme feesten 
De heer Peter Schipper komt met zijn echtgenote Tineke ons vermaken met de diverse 
gebruiken in deze streek. 
 
Kerstviering 20 december aanvang 17.30 uur 
De kerstviering zal dit jaar weer als vanouds plaatsvinden in Toevershof. Leden en 
partners kunnen zich hiervoor aanmelden onder betaling van € 5,00 voor de partners. 
Alle 65-plussers (die geen lid zijn van VvN Varik/Heesselt) zullen per brief ook van harte 
worden uitgenodigd voor onze kerstviering. 
Ter voorbereiding is er een kerstkoortje geformeerd om deze avond weer muzikaal op te 
luisteren. Wil je ook eens meezingen? Graag! W e kunnen nog steeds sopranen en alten 
gebruiken. Dus kun je nog zingen? Zing dan mee! Geef je op bij Mieke v.d. Geijn of Tunny 
van Aalst. 
Het koortje oefent op de donderdagavonden 14, 21 en 28 november en 12 en 19 
december van 19.00 – 20.00 uur in de Rank, het gebouwtje naast de kerk in de Kerkstraat 
te Varik. 
Bovendien zoeken we nog dames die een kerstdeclamatie of kerstverhaal willen 
voorlezen. Opgeven hiervoor kun je je bij een van de bestuursleden. 
 
Commissie Kunst en Cultuur 
 
Bowlen woensdag 20 november in Zalbommel 
Vertrek om 19.15 uur vanaf Toevershof. Wil je het eens proberen? Geef je dan op bij Wien 
van Driel of Tunny van Aalst. De dames die altijd meegaan, hoeven zich niet op te geven. 
Wel graag afzeggen als je niet meegaat! 
 
Film Agnietenhof:  
Dinsdag 12 november 2019, Downtown Abbey. Aanvang 20.30 uur, € 8,00. 
De leden van de Britse familie Crawley en hun personeel zijn terug in deze nieuwe film. 
Het is 1927, iedereen bereidt zich voor op het bezoek van de koning en koningin van 
Engeland aan Downtown. 
Zo snel mogelijk opgeven bij Tunny. De belangstelling voor deze film is groot. 
Klaar staan om 19.45 uur, jullie worden opgehaald. 
 
Theater Agnietenhof: dinsdag 26 november 20.00 uur, ’t Schaep met de 5 poten. 
Om 19.15 uur klaar staan, jullie worden opgehaald. 
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Eetclub: 22 november bij Lyda. 
 
Leeskring: 20 november bij Baukje. 
 
Excursie naar het Kunstmuseum in Den Haag, Monet Tuinen van verbeelding, 
januari 2020 
 

 
 

Op de afdelingsavond van september 2018 heeft Roos Fokkema een lezing verzorgd over 
Monet en het Impressionisme. De mensen die daar toen geweest zijn, vonden het een 
boeiende lezing. 
Van 12 oktober 2019 t/m 2 februari 2020 is er de mogelijkheid zo’n 40 schilderijen van 
Monet in Den Haag te bekijken. 
Wil je eerst iets meer weten over de schilder Monet en deze tentoonstelling? In het 
Stroomhuis Neerijnen wordt op donderdag 7 november om 14.00 uur een lezing over deze 
tentoonstelling gegeven door Lisette le Blanc. Roos Fokkema verzorgt 19 en 20 
november, 09.45 -11.45 uur, een lezing over de tuinen van Monet in Zinder. 
Heb je interesse om mee te gaan naar het Kunstmuseum in Den Haag om de beroemde 
waterlelies van Monet met eigen ogen te zien? Geef je dan zo snel mogelijk op bij Tunny 
van Aalst. 
Bij voldoende deelname gaan we in januari 2020 naar deze tentoonstelling. 
Exacte datum en tijd volgen nog. 
 
 
Bestuur 

 
Zin om het bestuur te komen versterken? We vergaderen ongeveer 2 uur per maand. 
Meer informatie en/of aanmelden kan bij een van de bestuursleden of via 
vvnvarikheesselt@gmail.com. 


