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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019 

 
De zomer is inmiddels bijna ten einde en wij hopen dat iedereen de extreme temperaturen 
van afgelopen periode goed heeft kunnen doorstaan.  
Vrijdag 30 augustus hebben wij ons seizoen weer geopend met een bezoek aan het 
kledingmuseum van familie Den Haan. Dit was zeer zeker de moeite waard. Het 
museumpje is op afspraak te bezoeken met minimaal 5 personen. Mocht iemand hiervoor 
belangstelling hebben, dan kan Riekie de gegevens hiervoor aanleveren. 
 
Dinsdag 10 september 
Onze eerste afdelingsavond van het winterseizoen starten we met een lezing over 
Markante vrouwen in Rivierenland. 
Een medewerkster van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel geeft een lezing 
over vrouwen uit de Betuwse geschiedenis, vanaf de middeleeuwen tot en met de 20e 
eeuw. Ook besteedt zij aandacht aan de werkzaamheden van het Regionaal Archief 
 
Commissie Kunst en Cultuur 
  
Theater Agnietenhof: donderdag 10 oktober Seniorendag. 
Om 15.00 uur klaar staan, je wordt opgehaald. 
 
Eetclub: 11 oktober bij Jennie 
 
Leeskring: 16 oktober bij Tunny 
 
Bowlen 
25 september gaan we bowlen. Dit is de vierde woensdag van de maand in verband met 
het Fruitcorso. Geef je op bij Wien, dan hoor je ook hoe laat we vertrekken. 
In oktober gaan we zoals gewoonlijk weer op de derde woensdag van de maand bowlen. 
 
Zaterdag 5 oktober 
80-jarig Jubileum Vrouwen van Nu Gelderland in Papendal 
Zodra wij de gegevens over de indeling van de workshops en vertrektijd van de bus 
ontvangen hebben, laten wij dat zo snel mogelijk aan de potentiële deelnemers weten.  
 
Dinsdag 8 oktober 
Deze avond wordt verzorgd door William Willekes, die ons door middel van een 
diapresentatie deelgenoot wil maken van zijn sportieve ervaringen onder het motto van 
Sportiviteit, uitdaging, goede doelen…. 
 

z.o.z. 
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Woensdag 30 oktober 
Samen dwalen geeft richting, een theaterstuk over dementie 
Van de afdeling Ophemert hebben wij de uitnodiging ontvangen voor de voorstelling 
Samendwalen geeft richting door de theatergroep Ut Raakt op woensdag 30 oktober in 
Kulturhus Ophemert, aanvang 19.30 uur. Dit stuk geeft op een indringende en ontroerende 
manier inzicht in de gevolgen die dementie kunnen hebben op de naaste omgeving. 
Dementie een verschrikkelijke ziekte die genadeloos toeslaat en verdriet, pijn, onmacht en 
rouw met zich meebrengt. Maar waarin ook fijne, intieme en kostbare momenten mogelijk 
zijn door heel dichtbij je dierbare te gaan staan.  
De entree voor deze voorstelling bedraagt € 5,00, inclusief kopje koffie/thee. 
Opgeven hiervoor kun je via de mail of op de komende afdelingsavond. Afspraken over 
vertrektijd en het rijden worden nog nader bekendgemaakt, zodra bekend is hoeveel 
deelnemers we hebben. 


