
 
 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
Bij deze ontvangt u alweer onze 5e Nieuwsbrief!   

 
Wat hebben we weer kunnen genieten van het 

Volksfeest en onze mooie wagen: “APETROTS!” 
Wagenbouwgroep: SUPER BEDANKT dat jullie ook 
dit jaar, ondanks alles, weer zo’n mooie wagen, 
hebben kunnen bouwen. Ook alle helpers / pitters en 
sponsoren:  
DANK hiervoor.  
We zijn beloond 
met de 3e prijs. 
 
 
 

 
Helaas hebben we ook minder goed nieuws, onze secretaris Wilma Breuker,  stopt 
met haar werkzaamheden binnen het bestuur en ze wil dit middels onderstaand 
bericht aan u vertellen: 
 
“Hallo dames, 
ik gebruik deze nieuwsbrief om jullie te vertellen dat ik gestopt ben met mijn functie 
als secretaresse van Vrouwen van Nu afd. Varsseveld. 
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten heb ik de ziekte van Parkinson. Dat was al zo toen 
ik 4 jaar geleden gevraagd werd om in het bestuur te komen. Ik was vlak daarvoor 
gestopt met werken, dus ik had wel tijd. En als ik een keer iets niet zou kunnen, dan 
deden de andere bestuursleden er dat wel bij. Aldus geschiedde.  
Ik heb 3 heel fijne jaren gehad in het bestuur. Ik deed het secretariaat en regelde de 
bijeenkomsten. Vooral dat laatste vond ik erg leuk om te doen. Dan ben je met een 
schrijver aan het mailen en dan weer met een zanger aan het overleggen…. Ook de 
contacten met de beheerders van het Borchuus en de Eendracht waren erg fijn. 
Maar toen kwam corona en alles werd anders. Bij VvN moesten we alles afzeggen en 
met mijn gezondheid ging het niet goed. Daarom volg ik nu een revalidatietraject bij 
Klimmendaal. Daar willen ze mij wat oppeppen Daar ben ik druk mee en dat is de 
reden dat ik stop met mijn functie in het bestuur. 
Ik hoop dat de revalidatie helpt, zodat ik weer wat meer kan. 
Het is jammer dat ik moet stoppen. Ik had het liever anders gezien, maar ik heb heel 
mooie jaren gehad in het bestuur, met dank aan de dames van het bestuur en oud 
bestuursleden.  Nu moet ik even aan mezelf en mijn gezin denken. 
Ik zie jullie nog wel, want ik blijf gewoon lid van VvN.       
Groetjes,  
Wilma Breuker”. 

 
Wilma, ook wij als bestuur VvN vinden je keuze heel begrijpelijk 
en willen je heel hartelijk danken voor al je enthousiasme en 
inzet. We wensen je veel sterkte met je revalidatietraject en zien 
je natuurlijk graag op onze ledenavonden.  



 
 

Bij deze doen we een dringende oproep aan u allen: 
Wie komt het bestuur versterken en kan de taak van secretaris 
overnemen? 
Wilma heeft mooi verwoord welke taken hiertoe behoren. Betekent 
wel dat enige vaardigheden met computer noodzakelijk is.  

Hoeveel tijd dit maandelijks vraagt is niet zo goed aan te geven. Wij vergaderen 
gemiddeld 1x per maand, (niet in juli en augustus) en organiseren 9 activiteiten per 
jaar. Meldt u aan via de mail: : secretarisvvnvarsseveld@gmail.com of neem 
contact op met één van de bestuursleden voor meer informatie.  
 
* Rabo Club Support:  
Deze is weer in het najaar, nu van 5 – 27 september. Leden 
van Graafschap kunnen via de Rabo App of Rabo Online 
Bankieren 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.  
 
* Diverse clubjes: 
Op 31 mei is er een bijeenkomst geweest met bestuur en vertegenwoordigers van de 
diverse clubjes om samen ervaringen, ideeën en behoeftes te delen. Belangrijk is dat 
we elkaar kunnen aanspreken bij vragen en dat hiervoor de drempel verlaagd is. 
Hebt u interesse in deelname aan één van de clubs, neem gerust contact met hen 
op. Telnrs staan in het jaarboekje. Mocht u een nieuwe activiteit willen opstarten, laat 
het ons weten dan kan dit via de Nieuwsbrief vermeld worden.  
-  De gymclub gaf aan zeker nog ruimte te hebben voor nieuwe leden.   
-  Fietsclub: Alle leden zijn van harte welkom om mee te fietsen.  
Geplande data: Woensdag 14 sept. Donderdag 29 sept., start: 13.30 uur            
Verzamelen op de parkeerplaats achter de PLUS op de aangegeven tijd. 
 
                                       Ledenavonden: 2 Consumpties: koffie/thee + frisdrank:   
Voor in de agenda:                              €4.- graag contant betalen. 
- Woensdagavond  21 september:  Locatie: Borchuus 
Aanvang: 19.30 – 21.45 uur, zaal open vanaf 19.15 uur.  
IRENE VAN DER AART verzorgt het programma “DE BOER OP” 
Neem deze avond gezellig één introducé,  partner, dochter, zoon,  

vriendin, vriend, buur …. mee en laat hen kennis maken met VvN. 
- 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. Kosten hiervoor is nog niet bekend.  

- Dinsdagavond 15 november:  Locatie: de Eendracht.  
Aanvang: 19.30 – 22.00 uur, zaal open vanaf 19.15 uur. 
Deze avond:  een workshop: ‘Herfstkrans maken’. 
Eigen bijdrage  € 10.- Opgave kan tm 25 oktober, via 
mail: secretarisvvnvarsseveld@gmail.com of op onze 
ledenavonden 21/9 – 25/10:  bij Lucy Hoogland 
 
We hopen elkaar op 21 september  weer te ontmoeten.  

Hartelijke groet,  Bestuur Vrouwen van Nu, afd. Varsseveld 

Aleid, Gerrie, Lucy, Gonny, Ineke en Yvonne  
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