
 

 Website: onze pagina via Toevershof is: www.toevershof.nl/lid/vrouwen-van-nu 

 

Secr. Riekie Willemse 
Dr. D.M. van Londenstraat 32 

4064 EM VARIK 
 0344-619504 / 06 12527807 
 vvnvarikheesselt@gmail.com 

    NL82 RABO 0350 6025 57 
 

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 
 

Het Bestuur is afgelopen maandag weer bijeengeweest en heeft uiteraard uitgebreid 
gesproken over het wel of niet door kunnen laten gaan van de komende 
afdelingsavonden. 
 
De avond van september is nog gecanceld, maar op dinsdag 13 oktober komt 
Annemarie Fokker ons vertellen hoe het “vroeger op school” was. 
We zijn blij dat we weer kunnen starten en hopen natuurlijk wel dat alle aanwezigen 
zich zullen houden aan de 1,5 m en alle andere dan geldende regels van het RIVM.   
Het spreekt voor zich dat iedereen verantwoordelijk is voor haar eigen gedrag.  
 
 
Jaarprogramma 2021 
Het programma voor 2021 is op een paar activiteiten na, ook al vastgelegd. 
Het geannuleerde reisje van afgelopen 12 mei is in overleg met de firma Krol in 
principe verplaatst naar dinsdag 11 mei 2021. 
 
Verder is volgend jaar een jubileumjaar. We hopen dan ons 75-jarig berstaan op 12 
oktober 2021 met elkaar in goede gezondheid te vieren! We zijn druk bezig om 
hiervoor een leuk programma te maken. 
 
Herinnering foto prijsvraag 
Voor de vormgeving van het jaarprogramma 2021 gaan we weer gebruikmaken van 
1 of meerdere foto’s (uit de omgeving). Wellicht hebben jullie in de voorbije zomer 
een paar mooie plaatjes kunnen schieten. Wil je die dan voor 1 oktober (in hoge 
resolutie) naar ons mailen. Een nog nader samen te stellen externe jury zal de 3 
mooiste uitkiezen. De winnaars zullen bekendgemaakt worden op de afdelingsavond 
van 13 oktober. 
Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de resultaten. 
 
Bowlen 
Een aantal jaren hebben we met veel plezier gebruikgemaakt van de bowlingbaan 
van American Roadhouse te Zaltbommel. Ze sluiten definitief hun deuren aan het 
eind van dit jaar om plaats te maken voor woningbouw.   
Door de uitbraak van het Coronavirus Covid-19 konden we vanaf maart al geen 
gebruik meer maken van de banen. Doordat American Roadhouse als 
sportaccommodatie wordt aangemerkt, was het nog duidelijk wanneer ze weer 
kunnen open konden gaan. Daarom en door alle aanpassingen en verplichte 
maatregelen die ze dan voor korte tijd moeten nemen, hebben ze besloten niet meer 
open te gaan.  Jammer dat wij hierdoor ook ons seizoen niet zoals gewoonlijk 
hebben kunnen afsluiten.                                                                                                                                                      
We zullen met elkaar bespreken hoe verder te gaan. 
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Commissie Kunst en Cultuur 
 
Leeskring: nog geendatum bekend. 
 
Eetclub: nog geen datum bekend. 
 
Agnietenhof theater                                                                                                                                                                    
Alle voorstellingen vanaf begin maart tot en met eind mei zijn afgelast. Er is 
geprobeerd de voorstellingen te verplaatsen naar het volgende seizoen. Dat is niet 
gelukt, de deelnemende leden hebben allemaal hun geld teruggekregen. 
Voor het nieuwe seizoen 2020/2021, gelden nieuwe regels: er zijn alleen kleine 
voorstellingen geboekt, per twee maanden. Er is geen programmaboekje 
verschenen. Nu is er een programma voor september en oktober; wij mogen per 
voorstelling 4 kaarten bestellen en hebben voorrang bij het toewijzen van die 
kaarten. We mogen niet bij elkaar zitten, maar op anderhalve meter afstand. 
Voorlopig bestelt de commissie nog geen kaarten. Hopelijk veranderen de 
omstandigheden al snel. Dan zullen we weer als vanouds het bezoek aan de 
Agnietenhof regelen. 
 
Agnietenhof film 
Wij, als vrienden van de Agnietenhof, mogen per voorstelling twee kaarten 
reserveren. Daardoor lijkt het ons niet zinvol om kaarten te bestellen. Er kan maar 
een beperkt aantal mensen in de filmzaak, dus is de film snel uitverkocht. 
Wanneer alles weer normaal is en er geen beperkingen meer zijn in verband met het 
coronavirus, zullen wij weer als vanouds elke maand een film uitzoeken, waarvoor je 
je kunt opgeven. Hopelijk duurt het niet al te lang meer, we missen het wel. 


