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Uitnodiging voor de gezamenlijke avond met (en verzorgd door) 
Vrouwennetwerk op dinsdag 8 oktober 2019 in het Borchuus. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
Vrouwennetwerk heeft voor deze avond ”GoedVolk” uitgenodigd. 
GoedVolk is een band die luisterliedjes speelt en verhalen vertelt in de 
Nedersaksische streektaal. De vijfmansformatie bestaat uit 
gerenommeerde muzikanten, die al lang en breed hun sporen hebben 
verdiend op dialectgebied: Hans Beernink, Hans Westerveld, Frans van 
Gorkum, Wim Jansen en Stef Geurtzen. 
GoedVolk biedt een muzikaal luisterprogramma van tweemaal drie 
kwartier. Haar liedjes gaan over het alledaagse leven in de Achterhoek 
en de Liemers.  
Het gezelschap maakt uitsluitend gebruik van eigen tekstmateriaal. 
Meerstemmige zang is het handelsmerk van GoedVolk. 
We hopen veel leden te mogen begroeten om samen van deze avond 
te genieten! 
 
De consumpties bedragen deze avond €3,70. Dit is voor koffie/thee en 
een glas fris. 
Graag gepast betalen voor de munten. 
 
 
Uitnodiging van de Provinciale Commissie Handwerken: 
Handwerkdag najaar 2019. 
Techniek: Russisch borduren.  
Kosten: € 15,00 voor leden. Voor niet-leden € 20,00. 
Kosten extra pakketje: € 5,00.  
Wanneer er waar: Donderdag 31 oktober Van 10.00 u. tot 15.00 u.  
Camping ’t Eikenbos, Idinkweg 6, 7065 AH Sinderen. 
Aanmelden: Tot 10 oktober 2019 bij het secretariaat: 
vvn.handwerkciegld@gmail.com of tel. 0545-291489 mob. 06-
57009937.  
Betalen: Graag overmaken op bankrek.nr. NL 38 RABO 0129153222 
t.n.v. Handwerkcommissie Vrouwen van Nu o.v.v. naam, adres en de 
locatie waar u de handwerkdag wilt volgen. 
Ca.1 week voor de handwerkdag ontvangt u via de mail een 
bevestiging. Hierin staat wat uzelf mee moet brengen. 
Belangrijk om te weten: Opgave is bindend. Als u verhinderd bent 
probeer dan iemand in uw plaats te vinden. Lukt dit niet, dan kan het 
pakketje voor u worden meegenomen. 
 
 
 
 



Uitnodiging voor de afdelingsbijeenkomst op dinsdag  
19 november 2019 in het Borchhuus. Aanvang 19.45 uur. 
 
Agenda: 
 
1. Opening en verslag vorige bijenkomst. 
 
2. Mededelingen. 

 
3. Deze avond, met “het heerlijk avondje van Sinterklaas” in het, 

vooruitzicht, een heerlijke bezigheid: zelf een chocoladeletter 
maken, onder leiding van Henk Schutte van het Graafschapcollege. 
 

Voor deze avond moet u zich vóór 1 november opgeven bij Wilma 
Breuker, secretarisvvnvarsseveld@gmail.com /tel. 0315 – 242990. 
Kosten voor deze avond, inclusief consumpties: €10,00. Te 
voldoen vóór aanvang bij de ingang van de zaal. 
Hebt u zich opgegeven maar bent u verhinderd, dan moeten wij de 
kosten wel aan u doorberekenen. 

 
We wensen u een fijne avond! 
 

4. Rondvraag en sluiting. 
 
Uitnodiging van de Provinciale Commissie Cultuur: 
Een lezing over Wolfgang Amadeus Mozart en een repetitie van 
Het Gelders Orkest o.l.v. de wereldberoemde pianist en dirigent Ronald 
Brautigam 
Datum: dinsdag 19 november 2019.  
Ontvangst: vanaf 09.00 uur in ‘Geniet in de Weerd’, Weerdjesstraat 
168 in Arnhem. De lezing begint om 09.30 uur. Er is bij ontvangst en 
tussendoor koffie/thee.  
Programma: De lunch is tot uiterlijk 12.30 uur in De Weerd. Daarna 
lopen we naar Musis Sacrum waar we exact om 12.45 uur moeten zijn. 
Kosten: € 30,00 inclusief koffie/thee, de lezing en de lunch.  
Opgave: Per mail: ccg.vrouwenvannu@gmail.com tot uiterlijk 10 
oktober 2019 (i.v.m. annuleringsvoorwaarden) met vermelding van uw 
afdeling, naam en tel. nummer. Maximum aantal deelnemers voor de 
lezing is 40.  
Betaling: Uiterlijk 10 dagen na opgave op rekeningnummer: NL72 
RABO 0140 0348 46 t.n.v. Commissie Cultuur Gelderland onder 
vermelding van uw naam en afdeling.  
Informatie: Janneke Raaphorst: 06 1078 6981 of Betsy Kreeftenberg: 
06 2227 0303. Wil u dieetwensen aan ons doorgeven? 
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Extra: U krijgt als Vrouw van Nu de gelegenheid om op 
donderdagavond 21 november het volledige concert in Musis Sacrum 
bij te wonen en betaalt daarvoor slechts € 20,00 p.p. U mag ook een 
introducé meenemen. Opgave graag tegelijk met uw aanmelding. 
Over de tickets voor het concert op 21 november krijgt u na opgave van 
ons bericht. 
 
Voor in de agenda: 

zaterdag 5 oktober ’19: 8o-jarig jubileum Vrouwen van Nu Gld.  
        Papendal. 
 
39 dames van de afd. Varsseveld hebben zich daarvoor opgegeven. 
Samen met dames uit Heelweg, Halle en Sinderen gaan we met  
Bus 19 naar Papendal  (onthoud dit nummer goed voor de terugreis). 
Opstapplaats: Carpoolplaats Varsseveld N18/N330, Giezenveld 1, 

7051 GE Varsseveld 
Opstaptijd:   12:45 uur 

 
donderdag 19 december ‘19:  kerstviering. 
woensdag 8 januari ’20:   nieuwjaarsvisite. 
woensdag 29 januari ‘20: jaarvergadering. NB: dit staat verkeerd  

vermeld in het jaarboekje! 
 
 
 
 
 

Herfstgedicht 
 
De boom in het bos 
liet in de herfst alles los.  
Alles liet hij gaan. 
Hij fluisterde zacht: 
loslaten is nodig, 
om sterker in ’t leven te staan.  


