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NIEUWSBRIEF JULI 2021 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
Bij deze ontvangt u alweer onze 3e Nieuwsbrief. 
Via dit schrijven hopen we u enigszins op de hoogte te houden wat er binnen de 
vereniging zoal gaande is.  
 
We staan allereerst stil bij het verdriet van onze 
leden die recentelijk een dierbare naaste hebben 
verloren. Wij leven met jullie mee en wensen 
jullie en familie heel veel sterkte in deze moeilijke 
tijd.    
 
En natuurlijk ook veel sterkte voor onze leden die 
het momenteel ook niet gemakkelijk hebben. 
 
Mocht een bezoek, een luisterend oor, wenselijk 
zijn neem dan alstublieft contact op met ons of 
met een contactpersoon van de 
ziekencommissie: zie info.boekje.                                                     VvN afd Gelderland 

                                                                                                            
Fijn zijn ook de mooie gebeurtenissen onder de leden en bij deze willen we onze 
huwelijksjubilarissen dan ook van harte feliciteren.  
 
* Ledenbijeenkomst 
Ondanks dat het covid-19 virus ons niet verlaat en de deltavariant toeneemt…. willen 
we toch graag weer starten met activiteiten, natuurlijk met de inachtneming van de 
dan geldende regels!! Mocht een ‘grote groep’ nog niet kunnen dan gaan we een 
middag-(14.30-16.30 uur) en avond (19.30-21.30 uur) activiteit organiseren.  
Hiervoor dient u zich aan te melden. In de volgende Nieuwsbrief meer hierover.  
Wel fijn om onderstaande data alvast in de agenda te noteren: 
- Woensdag 22 sept:  gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van kopje 
koffie of thee in het Borchuus. Er is gezellige achtergrond muziek aanwezig.  
- Woensdag 20 okt:  Alida van Leeuwen, lachpsychologe  
- Woensdag 24 nov:  Lezing door Peter Weenink, kaasboerderij Weenink uit Lievelde 
 
* Fietsclub 
Goed nieuws  Als de coronaregels het toelaten gaan we 
weer fietsen  noteert u vast de data?  
- Dinsdag 14 september, start 13.30 uur. 
- Woensdag 29 september, start 13.30 uur. 
In de volgende Nieuwsbrief volgt hier meer over.  
 
* Nieuwsbrief digitaal 
Na de zomer worden alle uitnodigingen / nieuwsbrieven en andere informatie alleen 
per mail verstuurd aan alle leden waarvan wij een mailadres hebben ontvangen. 
DANK aan allen die hun mailadres al hebben doorgegeven.  
De andere leden krijgen de nieuwsbrief natuurlijk in de brievenbus. 
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* Wagenbouw 2021                                                                           Wandelroute 

Gezien de positieve respons nav de vorige Nieuwsbrief om 
te kunnen helpen met pitten heeft de bouwgroep besloten 
om WEL mee te werken aan de “Wandelroute 
omgekeerde optocht” en bouwt hiervoor een mooi object, 
een banner 2.40/4.00 mtr. Deze wordt aan beide kanten 
beplakt. Voor nu geldt wederom de oproep om u opnieuw  
aan te melden bij de bouwgroep. Hulp is gewenst op 
dinsdag 17 en woensdag 18 augustus  
van 13.30-17.00uur  en ’s avonds vanaf 19.00 uur.   
De bouwers zouden graag per dagdeel 12 - 15 leden zien 
die helpen met pitten. We gaan ervan uit dat u 
gevaccineerd, klachtenvrij of negatief getest bent   
Bouwlokatie:  Queens, Aaltenseweg 63  Varsseveld 
Aanmelden:  bij Hannie Wisselink via  
mail:  jhwisselink@gmail.com   of mobiel:  06 - 13224505  
Kunt u niet pitten maar wilt u uw belangstelling tonen / graag komen kijken naar dit 
mooie object dan bent u van harte welkom ’s avonds va 19.00 uur, uiteraard met 
inachtneming van de coronaregels en natuurlijk de gewenste afstand.  
VOEL U WELKOM!  
 
* Nieuws vanuit het Provinciaal en Landelijk Bestuur: 
-  Prov.Bestuur maakt zich zorgen over het dalende ledental van Vrouwen van Nu 
maar ook over hele afdelingen die stoppen. Er is nu een werkgroep ‘Toekomst’ 
samengesteld met vertegenwoordigers van betrokken vrouwen van nu, die niet aan 
Prov.Bestuur verbonden zijn. Zij gaan onderzoeken hoe de toekomst van VvN eruit 
zou kunnen zien. De werkgroep sluit bij het magazine van september een enquete 
bij om in beeld te krijgen wat er onder de leden speelt. Het is dus wenselijk om deze 
enquete ook in te vullen en op te sturen. Zo kan er een goed nieuw 
meerjarenbeleidsplan 2023-2026 komen.  
- Dinsdag 12 oktober as wordt het  90-jarig jubileum Vrouwen van Nu gevierd. 
Locatie: Theater & Congres Orpheus te Apeldoorn.  
Tijd: 9.45 – 16.45 uur.  
Kaarten hiervoor kunt u online bestellen. Kosten zijn € 24.95 
Voor meer informatie graag de website raadplegen: www.vrouwenvannu.nl   
Tijdens dit evenement zal er een kunstwerk worden gepresenteerd door Karlijn, 
studente van Artez. Bij deze wordt er een oproep gedaan aan ons, leden VvN, om 
kunstwerkjes aan te leveren, enerzijds door zelf een kunstwerkje mee te brengen 
anderzijds door iets op te sturen naar het landelijk bureau. Dit kan tot 7 oktober. 
Formaat: 10 x 10 cm.   
U kunt dit sturen naar:    Vrouwen van Nu,  
                                        Loire 198   Castellum, gebouw A 
                                        2491 AM  Den Haag 
 
Rest ons u allen een goede zomer toe te wensen en hopenlijk tot ziens op de 
bouwplaats, tijdens de wandelroute of Volksfeest, in het dorp 
…. of op onze ledenbijeenkomst. 
 
Hartelijke groet,  
Bestuur Vrouwen van Nu, afd. Varsseveld 
Dineke, Ineke, Lucy, Gerrie, Gonny, Wilma en Yvonne. 
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