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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
Bij deze ontvangt u onze 4e Nieuwsbrief met nieuws en activiteiten in september en 
oktober en met een vooruitblik op november. 
Gelukkig laten de coronaregels weer enige activiteit toe en we zijn blij weer wat te 
mogen organiseren.  
 
Mocht u niet op de leden bijeenkomst aanwezig kunnen zijn maar wel behoefte 
hebben aan een bezoekje of een luisterend oor, neem dan contact op met ons of met 
een contactpersoon van de ziekencommissie: zie info.boekje.                                                      
                                                                                                            
* Ledenbijeenkomst 
- Woensdag 22 september in het Borchuus.  
Aanvang: ’s middags 14.30 - 16.30 uur / ’s avonds 19.30 – 21.30 uur. 
Zaal open vanaf 14.15 uur / 19.15 uur. 
Gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van kopje koffie of 
thee en na de pauze een drankje. Dit wordt u aangeboden. Er is 
gezellige achtergrond muziek aanwezig, verzorgd door de arcordeonvereniging VAV. 
 
- Woensdag 20 oktober in het Borchuus. 
Aanvang: middags 14.30 - 16.30 uur / ’s avonds 19.30 – 21.30 uur.  
Zaal open vanaf 14.15 uur / 19.15 uur. 
Programma wordt verzorgt door Alida van Leeuwen, psycholoog en happiness 
coach.  Alida neemt ons mee in de wereld van de betekenis van de lach en het 
positieve effect hiervan op ons gemoed en lichaam. Lachen reduceert het nivo van 
stresshormonen, het helpt het immuunsysteem te versterken en lachen ontspant 
onze spieren. Het maakt ons blij en het vermindert pijn. Het brengt mensen dichter bij 
elkaar, het geeft zelfvertrouwen, tevens is het een goede oefening voor ons middenrif 
en buikspieren…..  al met al: lachen is gezond! Het wordt vast een ontspannen en 
gezellige bijeenkomst.  
 
 
 
 
Voor beide activiteiten dient u zich aan te melden.  
Dit kan dagelijks tussen 17.00-19.00 uur bij Lucy Hoogland – Zijlstra. 
Telefoon:      06 - 29 56 70 31 
Of via mail:   hooglandlucy@gmail.com  
Graag bij aanmelding uw voorkeur aangeven: middag- of avondbijeenkomst. 
 
Misschien hebt u onderstaande datum al genoteerd in uw agenda? 
- Woensdag 24 november:  Lezing door Peter Weenink, kaasboerderij Weenink uit 
Lievelde. Hierover in de november Nieuwsbrief meer info. 
 
* Fietsclub 
Ja, we gaan weer fietsen en wel op:   
- Dinsdag 14 september, start 13.30 uur. 

Voor deze bijeenkomst geldt: 
Koffie en een drankje:  € 4.00   
Zou u dit bedrag gepast willen meebrengen? 
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- Donderdag 30 september, start 13.30 uur!! Let op: deze datum is gewijzigd! 
 (In onze vorige Nieuwsbrief was sprake van woensdag 29 september). 
Locatie: verzamelen op parkeerplaats achter de COOP. De fietsroute is, zoals u 
gewend bent, ong. 30 km.  De kosten voor koffie/thee  zijn voor eigen rekening. 
Graag aanmelden hiervoor bij Betsy Kreeftenberg. 
Telefoon:      0315 – 242 557  
Of via mail:   betsykreeftenberg@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
* Wagenbouw 2021       
Bouwgroep, DANK DANK voor jullie enthousiaste inzet!  
Wat een mooie ‘wagen’ is er gebouwd en mede ook dank aan de pitters en plakkers 
voor het fantastische resultaat. 
De “Wandelroute omgekeerde 
optocht”  is goed bewandeld en we 
hebben dan ook vele leuke reacties 
gehoord. De jury waardeerde ons 
mooie flamingo-project met een 5e 
plaats in de B-Categorie.   
Hopelijk mogen we volgend jaar weer 
op al jullie goede ideeën en  
inspanningen rekenen en bouwen we 
samen weer een pracht praalwagen.  
                                                                
* Nieuwsbrief digitaal 
Mocht u van mailadres veranderen… wilt u dit dan aan onze secretaris 
Wilma Breuker doorgeven?   secretarisvvnvarsseveld@gmail.com  
 
* Nieuws vanuit het Provinciaal en Landelijk Bestuur: 
-  Prov.Bestuur maakt zich zorgen over het dalende ledental van Vrouwen van Nu. 
De werkgroep ”Toekomst” sluit bij het magazine van september een enquete bij om 
in beeld te krijgen wat er onder de leden speelt. Ze zouden het erg op prijs stellen als 
u deze invult en terugstuurt.   
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 nog online bestellen. Kosten zijn € 24.95 
Voor meer informatie graag de website raadplegen: 
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/kaartverkoop-jubileumfeestdag  
U kunt nog een kunstwerkje aanleveren tot 7 oktober, formaat 10x 10 cm, voor het 
kunstwerk dat gepresenteerd wordt door Karlijn, studente van Artez. U kunt dit sturen 
naar:   Vrouwen van Nu,  Loire 198  Castellum, gebouw A    2491 AM  Den Haag 

 
We hopen u 22 september weer te kunnen begroeten,  
Hartelijke groet,  
Bestuur Vrouwen van Nu, afd. Varsseveld 
Dineke, Ineke, Lucy, Gerrie, Gonny, Wilma en Yvonne. 

Alle genoemde activiteiten zijn 
 “ONDER VOORBEHOUD”  en    “OP EIGEN RISICO”. 
========================================== 

Bij KLACHTEN: verkoudheid/hoesten/keelpijn/ea,  
meldt u af en BLIJF THUIS!! 

mailto:betsykreeftenberg@hotmail.com
mailto:secretarisvvnvarsseveld@gmail.com
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/kaartverkoop-jubileumfeestdag

