
 
 

NIEUWSBRIEF MEI 2022 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
Bij deze ontvangt u alweer onze 4e Nieuwsbrief!  De laatste voor de vakantie. 
6 April hebben we een gezellige middag gehad die verzorgd werd door Peter 
Weenink. We hebben weer veel ‘weetjes’ opgedaan over kaasbereiding en vele 
smaakjes mogen proeven.  
18 Mei hebben we kunnen genieten van de vele levensverhalen van 100-jarigen, 
“Nieuwe Eeuwelingen” en de “Vrouw met de bijl” door schrijfster Steffie van den 
Oord.   Een kort verslag van deze afdelingsbijeenkomsten ligt ter inzage tijdens de 
bijeenkomsten op de informatietafel.  
 
* Nieuws van de Reiscommissie: 
25 augustus heeft de reiscommissie een dagprogramma  georganiseerd,  een mooie 
fietstocht met leuke stops onderweg. Lengte van de tocht is ong. 50 km.  
De dag wordt afgesloten met een maaltijd, kosten zijn nog niet bekend. 
Vertrek: om 9.00 uur  vanaf parkeerplaats achter de PLUS. 
Aanmelden: kan tot 8 juni:  
Telefonisch:  Marietje Somsen,  tussen 17.00-18.00 uur: 0315 – 243156 
Mail:  Jannie Ankersmit:  jannieankersmit@hotmail.com 

 
* Bij deze nogmaals een oproep:  
Wie wil de taken van de reiscommissie overnemen? De huidige 
commissie gaat stoppen. Er heeft zich tot op heden nog niemand 
aangemeld dit over te willen nemen……   Het zou toch erg jammer 
zijn dat de Reiscommissie wordt opgeheven…., dus dames…   

Wie wil? Graag dan contact opnemen met de dames van de reiscommissie:   
Marietje Somsen, Jannie Ankersmit of Gerrie Hofs. (zie info.boekje 2022). 
 
* Rabo Club Support: 
Deze is weer in het najaar, 5 – 27 september. We zien graag uw stem weer 
uitgebracht  op onze vereniging. In de volgende Nieuwsbrief leest u hier meer over.  
 
* Diverse clubjes: 
Op 31 mei is er een bijeenkomst gepland met vertegenwoordigers van de diverse 
clubjes om samen ervaringen, ideeën en behoeftes te delen en te brainstormen over 
oa wat nodig is om –nieuwe-  leden hiervoor te enthousiasmeren…  
De contactpersonen van de diverse clubs hebben hiervoor een uitnodiging 
ontvangen.  
 
* Wagenbouw: 
De wagenbouwers zijn al vol enthousiasme bezig met bouwen, de grote lijnen zijn al 
goed zichtbaar en de dames zijn al begonnen met het gaas/ en evt papier-maché. 
Zoals het er nu uitziet doen we graag een beroep op uw hulp: de dagen dat er gepit 
en gepakt kan worden zijn van dinsdag 16 tm donderdag 18 augustus van 9.00-
12.00 uur / 13.30-17.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur. 
Bouwlokatie:  INTERCAM,  VALUTAWEG 2  te  Varsseveld   
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Kunt u niet pitten maar wilt u graag komen kijken naar het mooie object dan bent u 
natuurlijk van harte welkom !!  
 
Bij deze danken wij ook alle Sponsoren:   
Bouwbedrijf Bruggink / Intercam Export / Heva Klimaat en 
Installatie / Bakkerij Heijerman / Virupa Aalten/ ’t 
Vers’seveld / Munsterman BV / Web & Print en de 
Ter Horst Groep. 
 
Voor in de agenda:    
Onze ledenbijeenkomsten staan gepland voor het najaar op:  
Echter:   “alles onder voorbehoud!!” 
- Woensdagavond  21 september:  Locatie: Borchuus 
Aanvang: 19.30 – 21.45 uur, zaal open vanaf 19.15 uur. 
Invulling nog niet bekend. 
- Dinsdagavond  25 oktober:  Locatie: de Eendracht 
Aanvang: 19.30 – 21.45 uur, zaal open vanaf 19.15 uur. 
Lezing over de ziekte van Parkinson 
- Donderdag 3 november:  RING-avond, zaal Nijhof te Halle. We gaan genieten 
van het optreden van EntrActe. Deze avond wordt georganiseerd door VvN, afd. 
Heelweg en Halle. 
- Dinsdagavond 15 november:  Locatie: ws Borchuus  
Aanvang: 19.30 – 22.00 uur, zaal open vanaf 19.15 uur. 
Deze avond hebben we een workshop ‘herfststukje maken’, waarvoor aanmelding 
geldt en een eigen bijdrage gevraagd wordt. Meer hierover in volgende Nieuwsbrief. 
- Donderdag 22 december:  Locatie: Witte Kerkje 
Aanvang:  ??  Kerstviering. 
 
* Nieuwsbrief digitaal 
Mocht u van mailadres – telefoonnummer  veranderen… dan dit graag aan secretaris 
Wilma Breuker doorgeven:   secretarisvvnvarsseveld@gmail.com  
 
* Fietsclub 
Alle leden zijn van harte welkom om mee te fietsen.  
Geplande data voor dit jaar nogmaals op een rijtje gezet:  
-  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           Deelname is op eigen risico  

Verzamelen op de parkeerplaats achter de PLUS op de aangegeven tijd. 
Koffie/thee stop (voor eigen rekening).  
Contactpersoon:  Betsy Kreeftenberg:  
Telefoon:  0315-242557/ 06-22270303    Mail:  betsykreeftenberg@hotmail.com 
 

 
We wensen u allen een goede vakantie en hopen elkaar 
op 21 september  weer te ontmoeten. 
Hartelijke groet,  
Bestuur Vrouwen van Nu, afd. Varsseveld 

Aleid, Wilma, Gerrie, Lucy, Gonny, Ineke en Yvonne  
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