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Tielse Waalschokker Neeltje Jantje 14 november 
Huib Elings komt ons vertellen over deze schokker en de riviervisserij op de Waal. 
Partners en andere belangstellende zijn ook van harte welkom (€5,- p.p.) 
 
Dinsdag 21 november: Agrarische themadag: Waar blijft de tijd? 
Timemanagement. in Toldijk, Zutphen. Kosten €22,50. Opgeven en betalen vóór 17 
november. 
 
Kerstviering op vrijdag 15 december 
Net als voorgaande jaren is er weer een kerstkoffietafel. Hiervoor worden alle 65 
plussers uitgenodigd. Ook onze partners zijn van harte welkom. Aanvang 17.30 uur 
 
Kerstkoortje. Onder leiding van Mieke v. d. Geijn en Tunny van Aalst repeteren we 
5 keer op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Rank (16, 23 en 30 
november en 7 en 14 december) de laatste keer van 19.00 tot 21.00 uur, dan sluiten 
we de oefenavonden af met koffie/thee en lekkers. Dit kan natuurlijk niet zonder jullie 
medewerking dames!!!   Kun je nog zingen? Zing dan mee! Denk je dat je niet kunt 
zingen? Probeer het eens!    Geef je op bij Mieke of Tunny. 
 
Bowlen.  
Woensdag 15 november. Vertrek vanaf Toevershof om 19.15 uur. 
Opgeven bij Wien van Driel of Tunny van Aalst. 
 
Agnietenhof theater: 
Vrijdag 24 november. Musical My fair lady. De dames die zich hebben opgegeven 
worden om 19.15 uur opgehaald. 
 
Agnietenhof film: 
Dinsdag 28 november. Oude Liefde.  € 7,50. Aanvang 20.30 uur.  
Nieuwe Nederlandse film, regie Nicole van Kilsdonk. 
Twee gescheiden ouders zien elkaar voor het eerst sinds lange tijd als hun zoon 
komt te overlijden. In de maanden die volgen groeien ze weer nader tot elkaar en 
laait hun oude liefde weer op. De affaire heeft echter gevolgen voor de hele familie. 
Opgeven bij Tunny tot een week voor de filmavond. 
 
Eetclub. Zaterdag 18 november bij Lyda. 
 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------- geeft zich hierbij op voor de kerstkoffietafel op 
15 december onder gelijktijdige betaling van de eigen bijdrage van € 5,00 voor een 
partner. 
 
S.v.p. inleveren vóór 12 december 
 


