
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
Bij deze ontvangt u onze 2e Nieuwsbrief. 
 
Wat fijn dat de coronamaatregelen zijn versoepeld en dat we 
elkaar weer mogen ontmoeten op ledenbijeenkomsten! Deze 
mogen we weer organiseren zonder beperkende maatregelingen. 
Met ingang van 25 februari is het tonen van een geldig testbewijs 
ook niet meer nodig.   
Belangrijk is wel dat we elkaar blijven helpen om elkaar niet te besmetten, want het 
virus is er nog steeds. Blijf u houden aan de RIVM-adviezen:” handen wassen – 
hoesten en niezen in de elleboog – geen handen schudden – afstand houden”, om 
zo het verspreiden van dit virus te beperken. We gaan ervan uit dat u bij klachten 
een zelftest doet en bij een positieve uitslag thuis blijft. 
 
* Jubilarissen 
Onze jubilarissen hebben we thuis bezocht en de oorkonde + kado + bloemen 
overhandigd. Op de website staat binnenkort een foto van hen.   
 
* Ledenbijeenkomst 
- Woensdag 9 maart vindt de 1e bijeenkomst weer plaats in het Borchuus.  

We kiezen ervoor om deze bijeenkomst toch te splitsen in 2 
dagdelen om zo de groep niet te groot te laten zijn. Bij minder dan 
30 aanmeldingen voor een dagdeel wordt deze geannuleerd.  
Aanvang: ‘s middags 14.30 - 16.30 uur / ’s avonds 19.30 – 21.30 
uur.  
Zaal open vanaf 14.15 uur / 19.15 uur. 
 

Programma wordt verzorgd door Bennie Rademaker en Dick Vrieze. Zij organiseren 
voor ons een gezellige BINGO. Natuurlijk zijn er kleine prijzen te winnen, laat u 
verrassen! Maar het belangrijkste is toch wel dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. 
 
Aanmelding hiervoor is mogelijk tot 3 maart:  
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 
 
Noteert u vast in de agenda: 
* Ledenbijeenkomst   
- Woensdagavond 6 april, 19.30 – 21.30 uur. 
Hierover in de volgende Nieuwsbrief meer info. 
 

We hopen u 9 maart te kunnen begroeten,  
Hartelijke groet,  
Bestuur Vrouwen van Nu, afd. Varsseveld 
Aleid, Ineke, Lucy, Gerrie, Gonny, Wilma en Yvonne. 
 
 

  Voor deze bijeenkomst geldt: 
  Koffie en een drankje:  € 4.00   
  Zou u dit bedrag gepast willen  
      meebrengen? 
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