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Jaarprogramma 

van het 

Nutsdepartement Wildervank 

 

 

Seizoen 2018-2019                                                         
, 
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Aan de Nutsleden  

Het programma 2018-2019 is met veel plezier door het bestuur ingevuld. Wij 

hopen, dat u met evenveel plezier de avonden zult bezoeken. Het elkaar 

ontmoeten op deze avonden kan soms belangrijker zijn, dan hetgeen dat 

opgevoerd wordt. Een programma, dat dan ook goed aanslaat is dan mooi 

meegenomen. Wij hopen dat u goede avonden zult hebben. 

We hebben in februari, wegens verhuizing naar IJsselstein, afscheid van de 

heer Post genomen en zijn nu op zoek naar een nieuw bestuurslid. We hopen 

op de Algemene Ledenvergadering in oktober een nieuw lid aan u te kunnen 

voorstellen. 

Het e-mail verkeer tussen bestuur en leden ligt momenteel stil. De heer Post 

had de e-mail adressen op zijn computer staan. We zullen het volgend 

seizoen bekijken in hoeverre we dit weer oppakken. Met de invoering van de 

privacywet in mei 2018 willen we wel weten, wat we moeten doen om de 

adressen te beschermen voor derden. 

De heer Kunst geeft nog steeds schilderlessen. Opgave hiervoor is niet 

mogelijk omdat het vol is. Wel kunt u nog meedoen met de biljartclub in de 

“Stainkroeg” in Ommelanderwijk. Informatie kunt u bij het bestuur krijgen. 

Er zijn ons dit jaar leden ontvallen. We wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Zieke leden wensen we beterschap en hopen, dat ze het komend seizoen 

weer aanwezig zullen zijn. 

Het bestuur wenst u een zonnige zomer toe en graag zien we u allemaal 

gezond en wel terug op vrijdag 21 september in Brouwhotel “Parkzicht. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

Trijny Leeuwerik-Nieboer 
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Programma 2018-2019 

Vrijdag 21 september 2018 

‘De stoep waarop geknikkerd werd’   

Theo Driessen, Theo Jansen e.a. 

Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel ‘Parkzicht’                                   

Muziek: René Lulofs  

Vrijdag 19 oktober 2018 

Algemene Ledenvergadering, aansluitend lezing door weervrouw 

Harma Boer 

Aanvang 19.30 uur in Brouwhotel ‘Parkzicht’ 

Vrijdag 23 november 2018  

‘Edelweiss Kapelle’ uit Gelselaar 

Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel ‘Parkzicht’    

Zaterdag 12 januari 2019 

Nieuwjaarsbijeenkomst met medewerking van dhr G. Immerzeel  

Aanvang 15.15 uur in Brouwhotel ‘Parkzicht’ 

Eigen bijdrage 5 euro p/p. (Alleen voor leden!!!) 

Vrijdag 8 februari 2019                                                                     

Toneelavond door ’t Aol Volk  opgevoerd wordt het toneelstuk                    
 ‘Die lieve oom Ferdinand’ (Introducés € 10,00 p.p.)                                 

Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel ‘Parkzicht’                             

Muziek: Meeuwes Peetsma                                                                    

Vrijdag 15 maart 2019 

Optreden orkest ‘Adorable’    

Aanvang 20.00 uur Brouwhotel ‘Parkzicht’ 

Muziek: René Lulofs 
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Het bestuur 

Voorzitter:  Mevr. T. Leeuwerik-Nieboer 

   Landbouwstraat 31 

   9648 GA Wildervank 

   Tel. 0598-616835 

   Mail: tleeuwerik@netvisit.nl 

Vice-Voorzitter:      Mevr. H.G.R.Goeman-Nieboer, 

Postkade 4,  

9648 JR Wildervank 

 

Secretaris:  Mevr. J.P.Wolthuis-Wierstra, 

Vredewold 15,  

9642 EN Veendam  

   Tel. 0598-616863 

Mail: jwolthuis@netvisit.nl 

 

Penningmeester: Dhr. R.M. Nieuwold 

    Grote Zilverreiger 40,  

9648 DK Wildervank 

    Tel. 0598-618110 

 

Lid:    vacature  

  


