
 
 

NIEUWSBRIEF MAART 2022 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
Bij deze ontvangt u onze 3e Nieuwsbrief in het nieuwe jaar 
Woensdag 9 maart was onze 1ste  bijeenkomst, fijn om u weer te zien! En ook heel 
fijn dat we weer een planning van activiteiten kunnen aanbieden. 
Onze activiteiten zullen afwisselend plaatsvinden in het Borchuus en de Eendracht.  
 
* Ledenbijeenkomst 
- Woensdagmiddag  6 april 
Rectificatie : in de vorige Nieuwsbrief stond vermeld dat dit een ‘avond’bijeenkomst 
is maar dat is gewijzigd naar de MIDDAG! 
Locatie : Borchuus 
Aanvang: ‘s middags 14.30 - 16.30 uur.  
Zaal open vanaf 14.15 uur. 
Het programma wordt verzorgd door Peter Weenink, kaasboerderij Weenink uit 
Lievelde. Hij start met het draaien van een film over de kunst van het bereiden van 
kaas.  Daarna vermaakt hij ons met een leuke, interessante kaasquiz.  
 
- Woensdagavond  18 mei 
Locatie: de Eendracht 
Aanvang: ’s avonds 19.30 – 21.45 uur.  
Zaal open vanaf 19.15 uur. 
Deze avond wordt verzorgd door schrijfster Steffie van den Oord. 
Zij neemt ons oa. mee in de levensverhalen van 100-jarigen, 
mensen die zij heeft mogen interviewen, waarover ze 
heeft geschreven en waarover zij voor ons een zeer 
boeiende lezing gaat verzorgen.   

 
Daarnaast heeft ze verschillende andere boeken geschreven, oa ‘De 

vrouw met de bijl’, waar zij ook over zal vertellen. Op deze avond zijn 
haar, gesigneerde, 

boeken ook te koop .  
 
 
 
Aanmelden voor de ledenbijeenkomsten blijft, om organisatorische redenen, 
zeer wenselijk.  Dit kan tot vrijdags, voorafgaande aan de activiteit, bij  
Lucy Hoogland – Zijlstra, dagelijks  tussen 17.00-19.00 uur. 
Telefoon:  06 - 29 56 70 31  -  Mail:   hooglandlucy@gmail.com  
 
* Nieuwsbrief digitaal 
Mocht u van mailadres – telefoonnummer  veranderen… wilt u dit dan aan onze 
secretaris Wilma Breuker doorgeven?   secretarisvvnvarsseveld@gmail.com  
 
* Wagenbouw  
Op dit moment valt er nog niet iets te melden, hierover in de volgende Nieuwsbrief 
meer.  

Voor deze bijeenkomsten geldt: 
Koffie en een drankje:  € 4.00   
Zou u dit bedrag gepast willen meebrengen? 
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* Fietsclub 
Ja, we kunnen weer!! Alle leden zijn van harte welkom om mee te fietsen.  
Geplande data voor dit jaar:  
-  Maandag 25 april  13.30 uur 
-  Dinsdag 10 mei  13.30 uur 
-  Woensdag 25 mei  18.30 uur  
-  Donderdag 9 juni  18.30 uur 
-  Maandag 20 juni  18.30 uur 
-  Dinsdag 5 juli  18.30 uur 
-  Woensdag 20 juli  18.30 uur 
-  Donderdag 4 aug.  18.30 uur 
-  Maandag 15 aug.  18.30 uur 
-  Dinsdag 30 aug.  13.30 uur 
-  Woensdag 14 sept. 13.30 uur 
-  Donderdag 29 sept. 13.30 uur 
 

Verzamelen op de parkeerplaats achter de COOP op de aangegeven tijd. 
Gemiddeld wordt er 30 km. gefietst met een koffie/thee stop (voor eigen rekening).  
De eerste fietstocht minder, beter te doen voor de onervaren fietsers.  
Contactpersoon:  Betsy Kreeftenberg:  
Telefoon:  0315 - 242557 /  06 – 22270303 
Mail:  betsykreeftenberg@hotmail.com 
 

Deelname is op eigen risico. 
 
* Nieuws vanuit het Landelijk Bestuur: 
- Florida Ontmoetingsdag  20 mei 

Vanaf nu kun je als lid van Vrouwen van Nu via de 
landelijke website toegangskaarten met korting 
kopen voor de Vrouwen van Nu Floriade 
Ontmoetingsdag, kosten: €25.- 
www.vrouwenvannu.nl  
Op het 60 hectare grote Floriade-park, dat geheel in 
het teken staat van het thema ‘Growing Green 
Cities’, ontdek je groene oplossingen van innovators 
uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, 
mooier en duurzamer maken. Maar u kunt ook 

genieten van de geuren en kleuren van bloemen, planten, groenten en fruit..  
Activiteiten voor leden op 20 mei: de Werkgroep Floriade is bezig met het 
organiseren van verschillende workshops, lezingen en kortingen. Hou de website in 
de gaten om op de hoogte te blijven.   
In de Shelter, de uitvalsbasis van Vrouwen van Nu op deze dag, kun je terecht voor 
een kopje koffie of thee met iets lekkers. 
 
 
Hartelijke groet,  
Bestuur Vrouwen van Nu, afd. Varsseveld 
Aleid, Wilma, Gerrie, Lucy, Gonny, Ineke en Yvonne. 
 
  
  
 
 

Alle genoemde activiteiten zijn 
“OP EIGEN RISICO”. 

========================================== 
Bij KLACHTEN: verkoudheid/hoesten/keelpijn/ea,  

test uzelf en  BLIJF THUIS!! 
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