
MAANDELIJKSE VERENIGINGSAVONDEN 

Woensdag 21 januari     Jaarvergadering en optreden van 

de Herman Singers uit Waarder.  

Het koor bestaat uit 5 mannen die a capella en meer- stemmig 
vele soorten liederen zingen in vele talen. Zij steunen met de 
gehele opbrengst van hun optreden een kinderopvangcentrum 

in Mombasa, het Happy Rock Center. 

Woensdag 18 februari       Reis door Nepal 

De heer Cock Verhoef laat een film zien van de reis die hij 
samen met zijn vrouw per fiets heeft gemaakt door Nepal. Ook 
door India, Pakistan en Z. Amerika hebben zij gefietst en de 

plannen voor nog meer lange fietstochten liggen klaar. 

Woensdag 18 maart          “Bittere thee”  

Mevrouw Corinne Naranji is een Nederlandse die met haar 
Iraanse man lange tijd in Iran heeft gewoond tot het daar te 
gevaarlijk werd en zij besloot naar Nederland terug te keren. 
Zij geeft lezingen over haar ervaringen in Iran en over de 
boeken die zij heeft geschreven. Over een van haar bekendste 

boeken, “Bittere Thee”, geeft zij voor ons een lezing.  

Woensdag 15 april           Jubileumfeest 

Dit vindt plaats in De Laak, Nijkerkerstraat, van 15.00 tot 

20.00 uur. 

Nadere berichten volgen 



MAANDELIJKSE VERENIGINGSAVONDEN 

Woensdag 20 mei               Vergeten groente  

Vanavond laat Mevrouw Ella Halma uit Lunteren ons 
kennismaken met “Vergeten Groente”. Zij brengt van alles 
mee om van te proeven en heeft veel tips  om thuis aan de 
slag te gaan met de misschien voor ons onbekende 

ingrediënten. 

Woensdag 16 september     Meisje uit Zaltbommel  

De heer T. van Kempen vertelt ons het wonderbaarlijke 
verhaal van: “Hoe een meisje uit Zaltbommel de vrouw werd 
van Monet”. Het meisje heette Suzanne Leenhof en was 
pianiste. Ze bezocht de eerste grote wereld-tentoonstelling in 
Parijs en raakte zo verzeild in het culturele en turbulente 

centrum van de jaren 1840-1906. 

Woensdag 21 oktober           Tocht door Rusland 

Nog tijdens de Koude Oorlog maakte de heer Griffioen samen 
met zijn vrouw en gewoon met eigen auto een reis door 
Rusland. Hij laat ons zien en horen waarom zijn lezing “Een 

gewaagde tocht door Rusland” heet.  

Woensdag 18 november Cabaretière en theater-maakster 

Jennifer Evenhuis laat ons haar veelzijdige talent zien. Haar 
eerste avondvullende programma heette: “Hoe moeilijk kan 

het zijn?” en dat werd een groot succes. 

Woensdag 16 december 

Mevrouw Rieff- Grootjens verzorgt samen met haar man al 
jaren lezingen over allerlei onderwerpen maar in deze 
feestmaand vertelt zij over familieherinneringen aan Kerstmis. 
Zij kent veel verhalen en brengt oude en misschien minder 

bekende kerstliedjes. 

 


