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VrouwenVereniging   Nuenen - Gerwen 
 

                                                                              Nuenen 7 januari 2019 

 

 

Beste Leden, 

 

 

 

Allereerst wensen wij jullie voor 2019: 

 

                        Iets goeds, iets lekkers, 

                        iets geks, iets gekkers, 

                        iets aardigs, iets liefs, 

                        maar hoe dan ook, iets positiefs. 

                         

 

 

Dinsdag 15 januari: LEZING LEVENSTESTAMENT. 

In een levenstestament bepaal jezelf wie je zaken regelt of 

medische belangen behartigen, als je dat zelf niet meer kunt,     

bv. door dementie of een ongeval. 

Anna van Uden van Marks Wachters notarissen, komt ons graag 

hier meer over vertellen. 

Locatie: “D n Heuvel” in Gerwen. 

Aanvang: 13.30 uur. 

Kosten: €2.00 betalen op dinsdag 15 januari. 

Opgeven: degene die zich al hebben opgegeven zien we op      

15 januari. 

Die zich nog wil opgeven, dit voor 14 januari bij Francien Donkers 

tel: 0638167104 of via info@vvn-g.nl. 

 

 

 

Donderdag 24 januari: ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

Aanvang: 19.30 uur in “D n Heuvel”. 

-Ontvangst met koffie/thee met iets lekkers. 

Agenda: 

-Opening door de voorzitter. 

-Mededelingen. 
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-Beknopt jaarverslag. (Als men het verslag wil, kun je dit 

aanvragen bij  Mieke Oosting). 

-Financieel verslag, opgemaakt door de penningmeester Corrie 

Groenen. 

-Kasverslag door de kascommissie. Benoeming nieuw 

kascommissielid. 

-Bestuursverkiezingen: aftredend en herkiesbaar, Corrie Groenen 

en Rianne Raaijmakers. Aftredend en niet herkiesbaar ivm het 

einde van haar bestuursperiode, Ann Maas. 

-Rondvraag. 

-Huldiging leden. 

Pauze. 

Na de pauze krijgen we gezelschap van Pater Adrianus. Al ruim   

33 jaar is hij die kale pater met zijn gitaar. Hij begeleidt zichzelf op 

gitaar tijdens de komische acts en geënt op het kloosterleven. 

Voor aanvang worden er lootjes verkocht. 

 

 

 

Dinsdag 5 februari: KIENEN. 

In het wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10. 

Aanvang: 20.00 uur. 

Ook niet leden zijn van harte welkom. 

 

 

 

Donderdag 14 februari en 21 februari: BEZOEK “BRABANTSE KLUIS”. 

Een hemelse rondleiding (door een zuster). In het klooster nemen 

we een kijkje in het echte kloosterleven. De rondleiding voert ons 

naar de kapel, het museum en meerdere ruimtes in het klooster.   

Na afloop staat de koffie en thee klaar. Op eigen gelegenheid 

kun je een bezoek brengen aan de onlangs gerenoveerde 

kloostertuin en Mariagrot. 

Aanvang: 13.15 uur verzamelen in de “Herberg”. 

Locatie: Kloosterdreef 8  Aarle-Rixtel. 

Kosten: €5.00  per persoon. 

Opgeven en betalen: via opgave formulier. 
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Woensdag 6 maart: INTERNATIONALE VROUWENDAG. 

Samen met de Nederwettense Vrouwenvereniging en Scala uit 

Breugel organiseren we weer een gezellig avondje in het 

Vestzaktheater te Son. Als gastspreekster komt de Belgische  

Marie-Thérése Olaerts deze avond invulling geven. Zij heeft het 

over onderwerpen die uit “het leven gegrepen zijn”. Ook brengt zij 

haar verhaal met veel humor. 

Aanvang: 20.00 uur. 

Locatie: Vestzaktheater kerkstraat 2 in Son. 

Kosten: €5.00 per persoon, incl. consumptie. 

Opgeven en betalen: via opgave formulier. 

 

 

 

Vrijdag 12 april: TONEELVOORSTELLING IN LIESHOUT. 

Dit jaar speelt Toneelvereniging “De Vriendenkring”,  het hilarische 

stuk  “Prinselijke problemen”.  

Aanvang: 20.00 uur. 

Locatie: Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout. 

Kosten: €6.50 per persoon, incl. consumptie. 

Opgeven en betalen: via opgave formulier. 

 

 

 

 

Contributie: 

Voor de leden die geen automatische incasso hebben, is de 

contributienota bijgevoegd, 

Voor alle anderen wordt de contributie omstreeks 15 februari, van 

uw rekening afgeschreven. 

De contributie is gelijk gebleven op €25,00.  

 

 

 

 

 

Bestuur VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen. 



 

 

  VrouwenVereniging   Nuenen - Gerwen 

 

 

 

 


