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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018 
 

 

Dinsdag 9 oktober 
We gaan onder leiding van Daniëlle Peterse met zijn allen een mooi herfststukje 
maken voor op tafel. Wij hopen op een goede opkomst! 
 
Dinsdag 13 november 
Op deze avond komt de heer Aantjes uit Giessenburg ons vermaken met 
spreekwoorden en gezegdes. 
 
Bowlen 
Woensdag 17 oktober 2018 
Vertrek om 17.15 uur vanaf Toevershof. We bowlen om 18,00 uur en om 19.00 uur 
gaan we eten. 
Door omstandigheden hebben we het eten verzet van september naar 17 oktober. 
Doorgeven of je meegaat aan Wien of Tunny  en of je vlees wilt of vis. 
  
Agnietenhof  
Theater 
Donderdag 4 oktober Seniorendag. Klaar staan om 15.00 uur. 
De voorstelling begint om 16.00 uur, maar we worden ontvangen met koffie/thee met 
iets lekkers vanaf 15.30 uur. 
Dinsdag 30 oktober 2018: Sara Kroos. Aanvang 20.00 uur. Klaarstaan om 19.15 
uur. 
Woensdag 7 november 2018: Driving miss Daisy. Toneel. Aanvang 20.00 uur. 
Klaarstaan om 19.15 uur. 
  
Film 
Donderdag 11 oktober 2018 om 20.00 uur. à € 8,00. The Children Act. 
Het huwelijk van rechter Fiona Maye (Emma Thompson) met haar man (Stanly 
Tucci) staat op losse schroeven. 
Ze stort zich op een ingewikkelde zaak waarbij een doodzieke 17-jarige jongen, 
gediagnosticeerd met kanker, behandeling weigert op grond van de religieuze 
overtuigingen van zijn familie. De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van 
Ian McEwan, die ook het scenario voor de film schreef.  
Zo snel mogelijk opgeven bij Tunny van Aalst. 
  
Eetclub 
Zaterdag 27 oktober 2018 bij Miet. 
 
 

Handwerkavond  
De try-out van onze handwerkavond was reuzegezellig, al viel de opkomst nog wat 
tegen. Wij hopen dat deze avonden in de toekomst beter bezocht gaan worden want 
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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, vriendin- om de sfeer te proeven en kennis met elkaar te 
delen.  
Op de eerste en derde dinsdag van de maand (van 20.00 tot 22.00 uur) gaan wij 
handwerken. Dit gaan we doen in de foyer van Toevershof en iedereen is hier van 
harte welkom, dus ook niet-leden.  
Vooraf aanmelden is niet nodig. Het lijkt ons een leuk initiatief, waarbij wij hopelijk 
ook nog e.e.a. van elkaar kunnen opsteken. 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 16 oktober, 6 november en 20 november zijn 
de volgende avonden.  
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan dat eind mei een nieuwe wet met betrekking tot 
de privacy is ingegaan. De ledenadministratie wordt landelijk gevoerd, op dat niveau 
is er gezorgd dat voldaan wordt aan de wet. Wij als afdeling hebben altijd in ons 
jaarboekje de lijst met leden, inclusief adres en telefoonnummers. Wij hebben dit 
altijd als een handig naslagwerkje ervaren. Wilt u, indien u bezwaar heeft tegen het 
opnemen van uw gegevens in het nieuwe jaarboekje en/of het publiceren van foto’s 
waar u op staat, dit voor eind oktober schriftelijk doorgeven aan het secretariaat?  


