Modeshow bij Ly-An, Maurik

Vrouwen van Nu
Afdeling Varik-Heesselt

Jaarboekje 2019
Stadswandeling Gorinchem

Vrouwen van Nu is een vereniging van vrouwen met hart
voor de leefomgeving, die
•
•
•
•

elkaar willen ontmoeten
hun creativiteit willen ontplooien
aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en
met krachtige stem willen participeren in
hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen

Voorwoord
Lieve Vrouwen,
Voor u ligt het jaarboekje 2019. We hebben weer een
gevarieerd programma samengesteld met voor ieder wat wils.
Het thema van dit jaar is:
Persoonlijk contact: een verrijking van je leven.
Door al onze activiteiten zijn er binnen onze vereniging zeer
veel persoonlijke contacten mogelijk. De gezelligheid en het
plezier en ook nieuwe informatie dragen bij aan een verdere
invulling van ons jaarthema.
In dit voorwoord wil ik al onze leden bedanken voor de vele
ontmoetingen en contacten. Samen vormen wij een
vereniging, waarin iedereen zich thuis kan voelen.
Wij wensen u een gezellig, positief en rijk jaar toe!

Bestuur
Annie van Kekem
Annemieke Brands
Riekie Willemse
Ida Schinkelshoek
Joke van Deenen

voorzitter
61 55 04
a.kekem@planet.nl
vicevoorzitter
65 15 81
annemiekebrands@upcmail.nl
secretaris
06 12 52 78 07
riekie.willemse@gmail.com
penningmeester 06 20 13 03 25
ida.schinkelshoek@gmail.com
ledenadministratie
84 50 60
jokevandeenen@hotmail.com

Mailadres secretariaat: vvnvarikheesselt@gmail.com
Kascommissie
Annie Wouterse
Ina van Zuidam

Bowlingclub
Ook dit jaar kunt u weer meedoen; van oktober tot april 1 keer
per maand. Belangstellenden zijn altijd welkom.
Contactpersonen: Tunny van Aalst, Wien van Driel
Commissie Kunst en Cultuur
Tunny van Aalst, Bets Kock en Ina van Zuidam stellen een
programma hiervoor samen
Eetclub
Contactpersoon hiervoor is Tunny van Aalst.
Fietscommissie
Dina van Koeverden en Ditty Zingel vormen samen de
fietscommissie.
Leeskring
Hiervoor is Tunny van Aalst de contactpersoon.

Ziekenbezoeksters
Miet Groenhof
Joke Gooyer

65 21 49
65 15 34

Contactdames Heesselt
Ina Hartmans-Bambacht
Joke van Mourik

65 14 88
65 13 21

Contactdames Varik
Wien van Driel
Greet van het Hoofd
Jannie Werner

65 20 53
65 22 86
651426

Website
Onze afdeling is te vinden via www.vrouwenvannu.nl,
www.toevershof.nl en www.varik.nl.

Mededelingen

Contributie
De contributie voor 2019 bedraagt
Specificatie: afdelingskas
:
landelijke kas
:
provinciale kas
:

Dit jaar is een tweetal reguliere afdelingsavonden verplaatst
en wel in januari en november. De overige afdelingsavonden
zijn op de welbekende 2e dinsdag van de maand en vinden,
tenzij anders vermeld, plaats in Toevershof, aanvang 20.00 u.
Introducés zijn van harte welkom. Niet-leden mogen maximaal
3 keer deelnemen aan een activiteit. Naast de kosten van de
activiteit vragen we € 6,00 per keer voor onze afdelingskas.

€ 52,50
€ 27,30
€ 17,65
€ 7,55

Het jaar waarover contributie wordt betaald, loopt van januari
t/m december. Als je wilt bedanken als lid, dan moet dat vóór 1
november doorgegeven worden aan de ledenadministratie. Dit
is een regel van het hoofdbestuur. Onze vereniging krijgt een
rekening voor de landelijke en provinciale kas voor het aantal
leden dat op 1 november bij het hoofdbestuur geregistreerd
staat.
Wij vragen u de contributie in januari 2019 te betalen op de
rekening van NBvP-Vrouwen van Nu afd. Varik/Heesselt NL82
RABO 0350 6025 57 o.v.v. contributie 2018 en naam lid.

è

Onze afdeling telt per 1 januari van dit jaar 52 leden.

è

Heeft u ideeën of verlangens, aarzel dan niet om deze
naar voren te brengen. Uw suggesties zijn van harte
welkom. Zeker als u zin heeft bij te dragen aan de
uitvoering, is in principe alles mogelijk binnen onze
missie.

è

Als u zich opgeeft voor een reisje of andere activiteit bent
u de kosten verschuldigd.

è

Als er leden 12½, 25, 40, 50 of nog meer jaren getrouwd
zijn, willen wij dit graag horen.
Dan kunnen wij het bruidspaar verrassen met een
bloemetje of iets anders.

è

Zijn er leden ziek? Laat het ons en/of de
ziekenbezoeksters even weten.

è

Op onze afdelingsavonden gaat een collectebusje rond
voor de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland
Tiel.

.

Jaarprogramma 2019
Dinsdag15 januari
Tante Lien
Deze gezellige muzikale avond wordt verzorgd door een duo,
dat gevormd wordt door Nico van Eck en Marja Zuiddam.
Dinsdag 12 februari
Jaarvergadering
Bestuursverkiezing, aftredend en niet herkiesbaar is
Annie van Kekem. Gegadigden vragen wij zo spoedig
mogelijk het bestuur hiervan in kennis te stellen.
Na de pauze hebben we weer ouderwetse bingoavond.
Dinsdag 12 maart
Wie ver reist, kan veel verhalen
Een reisverslag van China en Tibet, door Ina Timmer en Arie
Niks.
Woensdag 27 maart
Ringavond in Huis Ophemert te Ophemert
De heer Emile Bode, journalist, schrijver komt vertellen over
zijn werk.
Dinsdag 9 april
Het belang van orgaantransplantatie
Iemand van de Transplantatiestichting zal ons komen
informeren over het belang van orgaantransplantatie en de
werkwijze van deze organisatie.
Dinsdag 14 mei
Jaarlijks uitje

Dinsdag 11 juni
Slotavond
We worden deze avond weer gastvrij ontvangen in de tuin bij
Annie en Arie van Kekem. Hiervoor wel graag eigen servies en
bestek meebrengen.
Vrijdag 30 augustus
Bezoek aan de Fruittuin in Ochten (onder voorbehoud).
Dinsdag 10 september
Markante vrouwen in Rivierenland
Een medewerkster van Regionaal Archief Rivierenland uit 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 Rivierenland.
Dinsdag 8 oktober
Diapresentatie
Onder het motto van ‘Sportiviteit, uitdaging, goede doelen…...,
een bijzondere combinatie die energie brengt’, komt William
Willekes ons deelgenoot maken van zijn sportieve ervaringen.
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.
Vrijdag 20 december
Kerstviering

