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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018
Dinsdag 13 november
De heer Aantjes uit Giessenburg komt ons vermaken met spreekwoorden en
gezegdes.
Kerstviering vrijdag 14 december
Op deze middag/avond vindt de traditionele kerstviering plaats met de 65-plussers
van onze dorpen. Aanvang 17.30 uur.
Voor de verzorging van deze avond hebben wij uiteraard ook weer de medewerking
nodig van leden die een verhaal of een declamatie willen voorlezen. Je kunt je
hiervoor aanmelden op de afdelingsavond van a.s. dinsdag.
Kerstkoortje
Mieke en Tunny gaan weer repeteren met het gelegenheidskoortje in de Rank (het
gebouwtje naast de Protestantse Kerk in de Kerkstraat te Varik) op de
donderdagavonden 15, 22, 29 november en 6 en 13 december van 19.00 tot
20.00 uur. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden voor deelname aan dit koortje bij
Mieke (0344 651565) of Tunny (0344 652336).
Bowlen
We gaan weer bowlen op woensdag 21 november. De kosten bedragen € 12 + € 2
voor het meerijden. Vertrek om 19.15 uur vanaf Toevershof.
Opgeven bij Wien van Driel of Tunny van Aalst.
Agnietenhof Toneel woensdag 7 november
Klaar staan om 19.15 uur, je wordt opgehaald.
Kunst & Cultuur, excursie
Bij voldoende deelname, minimaal 4 personen, willen we de tentoonstelling Goden
in Egypte in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden gaan bezoeken op vrijdag
25 januari 2019. In deze tentoonstelling komen ruim 500 indrukwekkende beelden,
sieraden, mummiekisten en andere objecten uit de rijke Egyptische geschiedenis bij
een. Kosten € 10,00 als je een museumkaart kunt tonen, anders € 22,50.
Opgeven bij Tunny, Bets of Ina.
Film
27 november 2018 om 20.30 uur à € 9,00. De Dirigent.
Amerika 1926; de geëmigreerde Antonia Brico droomt ervan dirigent te worden, maar
die ambitie wordt door niemand serieus genomen. Als ze in Nederland de hulp vraagt
van de beroemde dirigent Mengelberg stuurt hij haar naar Berlijn. Na een tweejarige
studie aan de Rijksacademie voor Muziek krijgt ze de kans om als eerste vrouw het
beroemde Berlijns Philharmonisch Orkest te dirigeren, maar dan komt de liefde in het
spel.
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18 december 2018, 20.30 uur. The Wife. € 9,00.
Joan Castleman, gespeeld door de actrice Glenn Close, is een vrouw die al ruim
veertig jaar haar eigen talenten en dromen opzijzet voor de succesvolle literaire
carrière van haar man Joe. Op de avond dat hij afreist om de Nobelprijs voor
Literatuur in ontvangst te nemen, besluit Joan dat het genoeg is en onthult ze haar
grote geheim.
Zo snel mogelijk opgeven bij Tunny van Aalst.
Eetclub
Vrijdag 23 november bij Tunny.
Leeskring
Woensdag 12 november bij Nel.
Handwerkavond
De eerste maand van onze handwerkavond is al weer voorbij. Jammer dat er tot nu
toe nog weinig belangstelling voor is getoond. Wij hopen dat deze avonden in de
toekomst beter bezocht gaan worden want het is zeker een aanrader. Of je nu
geïnteresseerd bent in borduren, breien, haken, kaarten maken of op een andere
manier wilt knutselen, kom eens gezellig langs -alleen of met je buurvrouw, vriendinom de sfeer te proeven en kennis met elkaar te delen.
Deze avonden vinden plaats in de foyer van Toevershof op iedere eerste en derde
dinsdag van de maand (van 20.00 tot 22.00 uur). Iedereen is dus van harte welkom,
dus ook niet-leden. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor de deelname aan deze
avonden vragen wij per persoon een vrijwillige eigen bijdrage voor de kosten van de
foyer en het kopje koffie/thee is ook voor eigen rekening.
Wij hopen op een goede opkomst. Op 6 november en 20 november zijn de volgende
avonden.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
We hebben geen reacties ontvangen van dames die hun naam niet vermeld wilden
hebben in ons jaarprogramma. We gaan hiermee dus door op de gebruikelijke wijze.
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