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Uitnodiging voor de afdelingsbijeenkomst op donderdag 
21 februari 2019 in de Eendracht. Aanvang 19.45 uur. 
 
AGENDA: 
 
1. Opening en notulen 
 
2. Mededelingen. 
 
3. De heer Jan Huttinga, jachtopziener en natuurfotograaf, 
    verzorgt een lezing over het landgoed en de bossen van  
    kroondomein het Loo. Van de 4 seizoenen heeft hij prachtige 
    foto’s gemaakt en ondersteunt dit met interessante verhalen. 
 
4. Rondvraag en sluiting. 
 
 
CONSUMPTIES. 
Vanaf februari 2019 krijgt u de koffie/thee niet meer gratis. U  
betaalt dus alle consumpties. 
We gaan ook in de Eendracht met muntjes werken, dus graag  
(zo veel mogelijk) gepast betalen. 
In het Borchuus kost de koffie/thee 1,50 en fris 2,20. 
In de Eendracht kost de koffie/thee 1,50 en fris 1,50. 
 
 
POD 2019 in Doesburg. 
De provinciale ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op  
woensdag 3 april 2019, in de IJsselhoeve, Eekstraat 15,  
6984 AG Doesburg, u wordt om 9.45 uur verwacht. 
Na de provinciale vergadering neemt Leontien van Moorsel u mee 
in het volgen van haar droom, met als titel:  
“Van anorexia tot goud”. 
Voor het ontmoeten van andere Vrouwen van Nu en het bezoeken 
van de stands van de Provinciale Commissies is er voldoende 
gelegenheid tijdens en na de lunch. Daarna een muzikaal 
optreden van cabaretier/zanger Ernest Beuving en gitarist. 
Aanvang 10.15 uur. Inloop vanaf 9.45 uur en einde 15.45 uur. 
Eigen bijdrage 20,- euro. Opgave en betalen bij uw eigen bestuur 
voor 3 maart ‘19.   
 
 



 
 
 
 
2019: het jaar van Rembrandt.  
26 maart: lezing in het Rozet te Arnhem, Kortestraat 16, 
aanvang 14.00 uur. Koffie/thee vanaf 13.30 uur. 
Dit jaar wordt zijn leven en de Gouden Eeuw waarin hij leefde,  
gevierd met tentoonstellingen en evenementen. De heer Jacques 
Hendrikx, expert op het gebied van Rembrandts werk en leven, 
vertelt het verhaal van zijn beroemdste schilderij: de Nachtwacht. 
We maken een virtuele wandeling langs de route die het schilderij 
heeft afgelegd. We horen over de mensen, die staan afgebeeld, 
wat is er met hen gebeurd? Wat deden ze in het dagelijks leven, 
waren ze arm of rijk, waar woonden ze? Vanaf juli ‘19 wordt de 
Nachtwacht gerestaureerd  voor het oog van het publiek in de  
Rembrandtzaal van het Rijksmuseum.  
Opgave voor 25 febr. o.v.v. uw naam en uw afdeling per mail naar: 
ccg.vrouwenvannu@gmail.com of telefoon: Betsy Kreeftenberg 
0315 242557. Kosten euro 20,- a.u.b. overmaken op rek.nr. 
NL72RABO0140034846 t.n.v. NBVP Commissie Cultuur te 
Arnhem. 
 
 
Agrarische PR-dag 2019 – Betuwe. 
De Agrarische Commissie Gelderland organiseert samen met de 
afdeling Herwijnen deze dag voor alle Gelderse leden. 
 
Er worden 4 agrarische bedrijven bezocht: 
 
Pippel Bramen, staat in Haaften. De bramen worden op 
innovatieve wijze geteeld. Daarnaast beschikt het bedrijf over 5 
ha. overdekte buitenteelt. 
Merwedehoeve de Groot, telt ong. 275 melkkoeien en 
bijbehorend jongvee, ook is er een paardenfokkerij, met een 25-tal 
paarden. Verder zijn er nog 50 Swifter fokooien op het bedrijf in 
Herwijnen. 
Kwekerij Antonia is te vinden in Tuil. Het bedrijf teelt germini’s en 
snijhortensia’s. 
Van Aalsburg Griendhouthandel vindt men in Hellouw. 
Het bedrijf wordt door 7 broers, met 35-85 mensen als personeel, 
aangestuurd. In dit bedrijf is het ambacht van griendwerker 
doorgegeven van vader op zoon(s).    
                                                                                            z.o.z. 
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Ze hebben kennis en ervaring op het gebied van met name 
zinkstukken, kraagstukken en beschoeiingen. Ook maken ze 
schuttingen van gevlochten wilgentenen. 
 
Datum:          woensdag 17 april 2019. 
Tijd:               van 8.30 tot 16.30 uur. 
Daglocatie:   de Poort, Zworrelstraat 79, 4171 AH Herwijnen 
Telefoon:       0418 581370. 
Kosten:         euro 35,- p.p. ( euro 45,- incl. aanrijbus). 
Opgave :       voor 1 maart, bij Anja Dijkman, tel. 0315 241564, of 
                                              e-mail: genadijkman@hotmail.com 
Betalen:        voor 1 april bij Anja (waar u ook informatie kunt 
                     inwinnen!).  
Bij afmelden van deelname aan deze PR-dag wordt geen geld 
teruggestort. Wel kan een ander lid van de afdeling de 
opengevallen plaats innemen. 
 
 
Volgende data: 
80-jarig jubileum: zaterdag 16 maart. 
Modeshow Lady W.:woensdag10 april.  
Ina Timmer met Verliefd Verloofd Getrouwd: dinsdag 14 mei. 
 
 
Alle activiteiten zijn voor eigen risico! 
 
 
 
SNEEUWKLOKJE. 
 
Voor dag en dauw 
als eerste paraat 
ontwaakt ze  
uit haar winterslaap, 
om de klok te luiden 
en een teken van leven  
uit te bazuinen. 
 


