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HELPENDE HANDEN GEVRAAGD! 
 
Voor het bloemenplakken en pitten kan de wagenbouwcommissie 
veel helpende handen gebruiken. Dit jaar bestaat de AOV-optocht 
50 jaar, de aanleiding voor de “historische” wagen:  
Door De Jaren Heen. Veel onderwerpen uit deze 50 jaar komen 
weer voorbij. Ook komt er een kleine jubileumwagen bij, dus uw 
hulp is meer dan welkom! 
Het is altijd heel gezellig, voor een kopje thee/koffie en een glaasje 
fris wordt gezorgd. Ook de soepcommissie staat weer klaar met 
een heerlijke kop zelfgemaakte soep! S’ Avonds komt er nog een 
hapje bij. U komt dus niets te kort op deze dagen. 
U bent welkom bij: Intercam Export bv, Markenweg 13 in 
Varsseveld. De data zijn: dinsdag 13, woensdag 14 en evt. 
donderdag 15 augustus. De tijden zijn: 9.00 – 12.00 uur, van 13.00 
tot 17.00 uur en van 19.00 tot …...? Breng gerust uw buren, 
vrienden en of familie mee om te helpen.  
Tot ziens op de wagenbouw, namens de commissie en bestuur. 
 
Joke Wolsink heeft aangegeven om per 1 – 1- 2020 te stoppen 
met de “ophaalservice”. Joke heel erg bedankt voor je bijdrage. 
Wilt u een avond bijwonen, maar geen vervoer hebt, neem dan 
contact op met een van de bestuursleden. 
 
De consumpties bij de Eendracht kosten euro 3,- en bij het 
Borchuus euro 3,70. Dit is voor koffie/thee en een glas fris. 
Graag zoveel mogelijk gepast afrekenen bij de ingang. (We 
werken sinds enige tijd met munten). 
 
LTO-noord organiseert weer: Met de fiets de boer op (met de 
auto mag ook). Op zaterdag 3 augustus bent u welkom op de 
volgende bedrijven: firma Essing, Gendringseweg 41a, 7122LT 
Aalten (loonbedrijf), fam. Lensink, Rosierweg 2, 7122LJ Aalten 
(aardappelproducent), fam. Selman, Brassendijk 4, 7122LW 
Lintelo (kersenboomgaard) en de fam. Rutgers, Nibbelinklaan 3a, 
7065AG Sinderen (zorgboerderij). U kunt tussen 10.00 en 12.00 
uur starten bij alle deelnemende bedrijven en tot 16.00 uur zijn 
deze bedrijven te bezoeken. De route is ongeveer 25 km. 
Bij de firma Essing zijn heerlijke pannenkoeken te koop en de 
Hofdames (tuinclub Vrouwen van Nu Varsseveld) verkopen leuke 
bloemstukjes en andere dingen uit en voor de tuin. 
 
 
 
 



Uitnodiging voor de afdelingsbijeenkomst op donderdag 
12 september 2019 in de Eendracht. Aanvang 19.45 uur. 
 
Agenda: 
 
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst. 
 
2. Mededelingen. 
 
3. Gerda Marsman uit Raalte vertelt op deze eerste avond na de 
    zomerstop over haar fietsavonturen. 
    Ze zit voor korte en lange tochten geregeld op de fiets. Met lang  
    bedoelt ze ook lang! Naar Lissabon bijvoorbeeld, of eerst met  
    het vliegtuig naar New York en dan op de fiets naar San  
    Francisco, of van Sidney naar Perth. Omdat fotograferen ook    
    haar hobby is, maakt ze onderweg veel foto’s van haar 
    belevenissen. Waar ze deze avond over gaat vertellen, is          
    nog een verrassing. 
    We wensen u een mooie avond! 
 
4. Rondvraag en sluiting. 
 
 
 Voor in de agenda. 
 
dinsdag 8 oktober ‘19: gezamenlijke avond met Vrouwen Netwerk. 
dinsdag 19 november ‘19: chocoladeletter maken. 
donderdag 19 december ‘19: kerstviering. 
woensdag 8 januari ‘20: nieuwjaarsvisite. 
woensdag 29 januari ‘20: jaarvergadering. NB: dit staat verkeerd 
vermeld in het jaarboekje! 
 
 
Op de achterzijde staat informatie over het A.V.G. beleid 
 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 
 
 
 
 

 

 



Informatie A.V.G. beleid:  

Beste leden, 

Er is de afgelopen tijd veel  gesproken over het privacy beleid. 

Ook binnen onze vereniging zullen we hier rekening mee moeten 

houden. 

Daarom bij deze een korte uitleg hoe wij hier mee omgaan. 

Alleen de penningmeester en de secretaris die de 
ledenadministratie beheren, hebben toegang tot de beveiligde site 
met persoonsgegevens.  
Het wachtwoord dat  hiervoor toegang geeft wordt regelmatig 
gewijzigd. 
Natuurlijk wordt er zorgvuldig omgegaan met uw 
persoonsgegevens. 
 
Alle wettelijke regels hieromtrent zijn te lezen op de site van het 
landelijke orgaan, deze blijven ten alle tijde als laatsten 
verantwoordelijk voor handhaving van de A.V.G. wetgeving. 
 
Als er op bijeenkomsten foto’s worden gemaakt en men heeft 
bezwaar tegen publicatie hiervan, kan men dit aangeven door 
onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij de 
penningmeester Gerrie Wisselink of bestuurslid Ineke v.d. Laan. 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Ondergetekende heeft bezwaar tegen gebruikmaking/publicatie 

van de foto’s op de website van Vrouwen van Nu Varsseveld of 

andere openbaar toegankelijke sites  en dergelijke. 

 

Naam:…………………………………………….. 

lidmaatschap nr.: ………………………….. 

Getekend te:…………………………… 

datum:………………………………………….. 


