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Bijeenkomsten 
De bijeenkomst van 9 maart is wegens de corona afgemeld. We hadden goede hoop dat 14 april, 
bloemschikken met Wilma Wouterse, wel door kon gaan. Helaas heeft de persconferentie van 
afgelopen dinsdag hier een stokje voor gestoken. 
 
Dagje uit op 11 mei 2021 
Het reisje wat gepland staat in mei 2021 willen we vooralsnog door laten gaan. Mocht dit niet lukken 
dan gaan we kijken naar de mogelijkheden om dit verplaatsen naar het najaar.  
 
Fotowedstrijd  
De winnende foto van Ina van Zuidam, met de beweegbare brug in de Heesseltsche uiterwaarden, 
siert de omslag van ons jaarboekje 2021. Het is hiermee een  boekje van de ‘Vrouwen van Nu Varik 
en Heesselt’ geworden.  
Ook dit jaar organiseren we weer een fotowedstrijd voor het jaarboekje 
2022. Vind je het een leuk idee, ken je een bijzonder plekje in onze 
omgeving, weet je iets typerends van onze omgeving? 
Maak een foto en stuur deze in! Wie weet staat jouw foto volgend jaar op 
de omslag of aan de binnenzijde van het jaarboekje.  
Graag inzenden, in hoge resolutie, vóór 15 september 2021, dan is er 
voldoende tijd voor de externe jury om de meest bijzondere, leuke, mooiste 
foto uit te kiezen. 
 
Activiteiten 
Nieuwe activiteiten 
Heb je een idee voor een nieuwe activiteit of zoek je anderen om bijvoorbeeld mee te wandelen, 
zwemmen, winkelen, schilderen, DIY (Do it yourself), etc. stuur je idee middels een mailtje naar 
vvnvarikheesselt@gmail.com of een appje of bel naar een van de bestuursleden.  Wij zorgen dat het 
in de nieuwsbrief komt te staan! 
 
Bakclub 
Voor dames die van bakken houden een nieuw clubje om gezamenlijk, nu nog even op 
afstand, heerlijke koekjes en taarten bakken.  
Heb je zin hieraan deel te nemen, stuur een mailtje naar vvnvarikheesselt@gmail.com 
of stuur een appje of bel naar Trudie van Tintelen (contactpersoon bakclub 06-
46064484) 

Bowlen                                                                                                                                                                                                 
Tot februari 2020 hebben we maandelijks een bezoek gebracht aan de Bowlingbaan in Zaltbommel.  
Daarna was het niet meer mogelijk door het coronavirus. Eind 2020 werd de 
bowlingbaan in Zaltbommel afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw, er wordt 
daar een hele nieuwe wijk gebouwd. Zo gauw we weer mogen bowlen gaan we de 
mogelijkheden bekijken voor het huren van een baan en inventariseren we of er 
genoeg dames willen meedoen. U hoort dan van ons in de nieuwsbrief.  Commissie 
bowlen: Wien van Driel en Tunny van Aalst. 
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Nieuws uit de commissie Kunst en Cultuur 

In deze nieuwsbrief weer eens een bijdrage van onze commissie. We missen jullie en we missen de 
bijeenkomsten nu al een heel jaar! We dat zijn: Ina van Zuidam, Bets Kock en Tunny van Aalst.                       
Door het coronavirus kunnen we helaas nog niet veel doen; we kunnen nu nog geen plannen maken. 
Misschien als we allemaal ingeënt zijn en de regels van hogerhand wat versoepeld worden, kunnen 
we aan de slag. We kijken er naar uit! 

Wat gaan we dan weer doen? 

Theater Agnietenhof                                                                                                                                                      
We hopen  dan weer voorstellingen te kunnen boeken voor de leden die daarin 
geïnteresseerd zijn. We streven naar minimaal 6 voorstellingen, dat ligt ook aan het 
aanbod. We reserveren de plaatsen dan voor het hele seizoen en iedereen kan 
inschrijven voor de voorstelling(en) die je leuk vindt. Dat kan 1 voorstelling zijn maar 
ook alle voorstellingen. We rijden met elkaar mee tegen een kleine vergoeding voor 
de chauffeur. Na de voorstelling drinken we met elkaar nog een glaasje, erg gezellig! 

Agnietenhof Film                                                                                                                                                                        
We bezoeken iedere maand een filmvoorstelling vanaf september tot en met mei. De films 
worden aangekondigd in de nieuwsbrief. Wie zin heeft geeft zich op en kan mee. Na afloop 
van de film drinken we nog wat en praten nog wat na. Een leuk uitje! 

Leeskring                                                                                                                                                                         
De dames van de Leeskring komen ongeveer eenmaal per 6 weken bij 
elkaar om het boek dat we hebben gelezen met elkaar te bespreken. 
Heel leuk en leerzaam om de verschillende meningen te horen en 
daarover met elkaar in gesprek te gaan. 

Eetclub                                                                                                                                                                                              
Zo mogelijk komen we elke maand bij elkaar bij een van ons thuis. De gastvrouw kookt en de andere 
vijf dames schuiven aan. Op dit moment is de Eetclub vol. We zijn met 6 dames, meer 
kunnen er niet aan tafel. Dus 6 is de limiet. De Eetclub is bedoeld voor leden van onze 
vereniging die alleen wonen. Het is heel ongezellig om alleen te eten en daarom zijn 
we met deze club gestart. De gastvrouw kan weer eens een menu samenstellen zoals 
je het voor jou alleen niet doet. De keuze van het menu is aan de gastvrouw, dat 
varieert van boerenkool met worst tot een culinair hoogstandje, alles mag en niets 
hoeft. De een is er handiger in dan de ander, maar dat is juist zo leuk. Het doel is 
gezellig samen eten! Lijkt het je ook wel wat om deel te nemen aan de eetclub?  Bij genoeg 
belangstelling kunnen we een tweede club opstarten. Geef je op bij Tunny van Aalst.  

Excursies                                                                                                                                                                                
We proberen een of tweemaal per jaar een tentoonstelling te bezoeken of een ander evenement.         
Zoals b.v. de Monet-tentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag of De tulpendagen in 
Amsterdam,  enz. Ook deze evenementen worden aangekondigd in de nieuwsbrief, wie zin heeft 
geeft zich op en gaat mee. 

Als het weer kan, doe mee! We doen het voor onze vereniging. 
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Fietsclub 
 

 
 
De fietsclub in betere tijden. Zodra het weer mag starten ook zij hun activiteiten weer op.  
 
Lief en leed 
Op dit moment zijn er voor de rubriek lief en leed geen berichten bekend.  
Mocht je van iemand weten dan horen wij dit als bestuur heel graag.  
 

 
 

Nel van Os 1 april  Riek Peterse 3 april 
Martha Willekes 6 april  Tunny van Aalst 13 april 
Jennie Krul 17 april  Marjan Zeeman 19 april 
Elly van Maren 21 april  Tiny Peterse 27 april 

 
 
Website 
Sinds enige tijd hebben we een website. Hier vind je algemene informatie, powerpoint van de 
jaarvergadering, activiteitenagenda, programma 2021 en nieuwsbrieven die eerder verzonden zijn.  
Je vindt de website via Toevershof.nl. Aan de rechterzijde zie je de leden van Toevershof staan. Klik 
op Vrouwen van Nu. 

Sinds 9 februari zijn er 4 nieuwe bestuursleden. Inmiddels zijn de taken onderling verdeeld.  

Hartelijke groet, 
 
Nel van Os, voorzitter 06-15139483 
Wien van Driel, vice-voorzitter 06-50437839 
Pauline Mocking, secretaris 06-41612123 
Ida Schinkelshoek, penningmeester 06-20130325 
Trudie van Tintelen, ledenadministratie 06-46064484 

Secretariaat:  Paasweg 19 
                         4064 RN  Varik 
                         vvnvarikheesselt@gmail.com 
Website: www.toevershof.nl/lid/vrouwen-van-nu 
Bank:  NL82 RABO 0350 6025 57 
 


