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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
Bij deze ontvangt u onze 5e Nieuwsbrief van dit jaar met nieuws en activiteiten in 
oktober – november – december  2021 en januari 2022. 
 

  
Woensdag 22 september hadden we weer onze eerste activiteit na 
een jaar van ‘stilte’ door de corona beperkende maatregelingen, in 
het Borchuus. Heerlijk om elkaar weer te mogen ontmoeten en het 
kunnen opstarten van activiteiten voor onze vereniging. Het was een 

ontspannen gezellig samenzijn. ’s Middags waren we met  21 en ’s avonds met 24 
leden en hebben we fijn kunnen bijkletsen onder het genot van kopje koffie en een 
drankje en een achtergrondsmuziekje. Helaas was de accordeonvereniging VAV 
verhinderd, maar het Borchuus heeft voor het achtergrondsmuziekje gezorgd.  
 
Helaas hebben we door de corona dit jaar ook onze huwelijks-
jubilarissen niet mogen bezoeken en is dit thema ook een aantal 
keren op onze agenda gekomen.  
“Wel-of-Niet” doorgaan met deze bezoeken / felicitaties mede omdat 
van al onze leden trouwdata niet bekend zijn. Ook zijn er onder onze 
leden andere samenlevingsvormen. En natuurlijk moeten we rekening 
houden met privacy regels. Na rijp beraad en overleg met andere 
afdelingsbesturen nemen we in overweging om deze activiteit ook te 
gaan beëindigen. Op de jaarvergadering komen we hierop terug. 
Het aantal jaren lidmaatschap van VvN valt wel in te zien en is up to 
date. Deze jubilarissen willen we zeker in het zonnetje blijven zetten.  
 
Dan hebben we de geldende coronaregels voor de horeca gelegenheden. 
Hieronder valt ook de activiteiten in het Borchuus waar gebruik gemaakt wordt van 
de horeca, ons kopje koffie / drankje. 

 
Om deel te kunnen nemen aan activiteiten geldt dat wij 
een lijst van aanmeldingen inzichtelijk moeten hebben 
en dat we bij entree u moeten vragen naar: 
*de QR code op uw telefoon of  
*registatiekaart coronavaccinatie  of  
*een negatief testbewijs. 
Mocht u dit niet kunnen tonen dan mogen we u helaas 
niet  toelaten.  

 
 
RABO-ClubSupport,  
leden van Graafschap kunnen via de Rabo App of Rabo Online 
Bankieren van 4 t/m 25 oktober hun stem uitbrengen op de 

deelnemers die zij een warm hart toe dragen.  
Hopelijk brengt u uw stem ook weer uit op Vrouwen van Nu, afd Varsseveld.  
Ledenbijeenkomst 
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Er hebben zich wijzigingen voorgedaan betreffende de tijden van de 
ledenbijeenkomsten in oktober en november, dus graag aandacht hiervoor. 
                                                                                                           
- WoensdagAVOND  20 oktober in het Borchuus. 
Zaal open:  19.15 uur 
Start programma:  19.45 uur tot 21.45 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. Het wordt vast een ontspannen 
en gezellige bijeenkomst. 
 
- WoensdagMIDDAG  24 november in het Borchuus.  
Zaal open:  14.00 uur  
Start programma:  14.30 uur tot 16.30 uur 
Programma wordt verzorgd door Peter Weenink, kaasboerderij Weenink uit Lievelde. 
Hij start om 14.30 uur met het draaien van een film over de kunst van het bereiden 
van kaas.  Daarna vermaakt hij ons met een leuke, interessante kaasquiz.  
 
- WoensdagAVOND 15 december  KERST bijeenkomst in “het Witte Kerkje”. 
Kerk open:  19.00 uur 
Programma “SAMEN KERST VIEREN” start om 19.30 uur  
* Verdere informatie hierover ontvangt u via de Kerstfeestcommissie.  
 
- WoensdagMIDDAG 5 januari in de Eendracht 
Zaal open:  14.00 uur 
Start programma:  14.30 uur tot 16.30 uur 
Nieuwjaarsvisite met bingo, verzorgd door Bennie Rademaker en Dick Vrieze. 
 
- WoensdagAVOND 26 januari in het Borchuus 
Zaal open:  19.15 uur 
Start programma:  19.45 uur tot 21.45 uur 
Jaarvergadering  met optreden van het koor NJOY, dit is een vrouwen Barbershop 
& Closeharmony-koor uit Westendorp, opgericht in 2002. Zij zingen veelal 
Engelstalige songs, 4 stemmig en a capella, dwz zonder begeleiding van 
instrumenten. In beide zangstijlen wordt de zang ondersteund door een presentatie 
van bewegingen en lichaamstaal. 
 
Voor alle activiteiten dient u zich aan te melden. Dit kan tm vrijdags voorafgaand 
aan de activiteit.  Aanmelden is noodzakelijk om de organisatorische redenen.   
Aanmelden kan tussen 17.00-19.00 uur bij Lucy Hoogland – Zijlstra. 
Telefoon:   06 - 29 56 70 31   of via mail:   hooglandlucy@gmail.com 
 
Nieuwsbrief digitaal 
De Nieuwsbrief en ook andere informatie is te vinden op de website: 
www.vrouwenvannu.nl , gebr.naam: lidvarsseveld  ww: var5042 

 
Hartelijke groet,  
Bestuur Vrouwen van Nu, afd. Varsseveld 
Dineke, Ineke, Lucy, Gerrie, Gonny, 
Wilma en Yvonne 

Voor de bijeenkomsten geldt: 
Koffie en een frisdrankje:  € 4.00   
Zou u dit bedrag gepast willen 
meebrengen? 

Alle genoemde activiteiten zijn 
 “ONDER VOORBEHOUD”  en  “OP EIGEN 

RISICO”. 
========================================== 

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

mailto:hooglandlucy@gmail.com
http://www.vrouwenvannu.nl/

