
            
 

 

 

 
Afdeling Varsseveld 

Uitnodiging  
februari / maart 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat : Wilma Breuker 
tel : 0315-242990 

email : secretarisvvnvarsseveld@gmail.com 

 



Uitnodiging afdelingsbijeenkomst: dinsdag 25 februari 2020  
in de Eendracht.   Aanvang 19.45 uur. 
 
Agenda: 
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst. 
 
2. Mededelingen 
 
3. Vanavond starten we met informatie over laaggeletterdheid.  
Daarna is onze gast: Mia Tankink, uit Keijenborg. Zij heeft tot voor kort (2019) als 
pastor gewerkt. Deze lezing heeft als thema: “Langs het tuinpad van mijn vader”. 
Hierin kijkt ze terug op het leven in een kleine dorpsgemeenschap, met uitstapjes 
naar het grotere levensdomein. Met haar onderhoudende, soms hilarische 
uitdrukkingen geeft ze een mooie kijk op het verleden met zijn vroegere, herkenbare 
verschillen tussen rooms katholieken  en protestanten.  
 
4. Rondvraag en sluiting. 
 
 
 
 
 
 
Uitnodiging afdelingsbijeenkomst woensdag 25 maart  2020  
in het Borchuus.   Aanvang 19.45 uur. 
 
Agenda: 
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst. 
 
2. Mededelingen 
 
3. Onze gast op deze avond is dr. D. Tiemes, zij werkt sinds 2013 als dermatoloog 
in het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem, met bijzondere interesse in huidkanker en 
de behandeling(en) hiervan, spataders en cosmetische dermatologie.  
 
4. Rondvraag en sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ringavond 2020 
2 april: VvN afdeling Halle en Heelweg verzorgen deze avond. 
We kunnen deze avond genieten van het optreden van EntrActe,  
Tijd: zaal open va 19.15 uur, aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Zalencentrum Nijhof te Halle 
Kosten: €7,50 incl. 1x koffie en iets lekkers 
Opgave: voor 15 maart bij Wilma via mail of telefoon.   
 
 
 
POD 2020 in Doetinchem 
8 april: het prov. bestuur van VvN Gelderland organiseert deze dag in Schouwburg 
Amphion, Hofstraat 159, 7001 JD Doetinchem.  
Thema is: “Vier je successen, het is een feest waard.” Na de jaarvergadering neemt  
Mirjam Spitholt u mee in de “intelligentie van succes”. Zij is een specialist in 
gelukskunde. 
Na de lunch, om 14.00 uur, kunt u genieten van het optreden van actrice/cabaretière 
Annick Boer.  
Tijd: 9.45 – 15.30 uur.  
Eigen bijdrage € 25,00.  
Opgave en betalen: vòòr zaterdag 7 maart bij: Wilma of Gerrie. 
 
 
Commissie Cultuur 
16 april: De Commissie Cultuur nodigt u uit voor een bezoek met rondleiding aan 
het Airborne Museum in Oosterbeek. Het museum opent in maart 2020, voor de 
herdenking van 75 jaar vrijheid, volledig vernieuwd haar deuren.  Door middel van 
foto’s, teksten, objecten en audiovisueel beeldmateriaal ontdekken we wat de 
militairen en burgers in september 1944 meemaakten.  
Villa Hartenstein, waar het museum is gehuisvest, was tijdens de Slag om Arnhem 
het hoofdkwartier van de geallieerden.   
In het Airborne Museum vertellen ouderen, die er als kind bij waren, hoe zij de Slag 
om Arnhem en de evacuatie hebben beleefd. Meer informatie: via de website.    
Datum: donderdag 16 april 
Ontvangst 13.15 uur, start rondleiding om 13.30 uur.  
Koffie/thee en iets lekkers om 15.00 uur.  
Opgave voor 23maart o.v.v. uw naam en afdeling per mail naar 
ccg.vrouwenvannu@gmail.com of telefoon: Betsy Kreeftenberg, 0315 242557 / 06 
22270303. 
Kosten:  € 25,00 zonder museumkaart, € 13,50 met museumkaart. 
Betaling: na opgave op rekeningnr. NL72RABO 0140 0348 46 t.n.v. Vrouwen van 
Nu, met vermelding van uw naam en uw afdeling. 
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Agrarische PR-dag 2020 - Geesteren/Gelselaar 
23-24 april: de Agrarische Commissie Gelderland organiseert samen met de 
afdeling Geesteren-Gelselaar deze dag voor alle Gelderse leden. Gezien de 
belangstelling voor de Agrarische PR-dag van de afgelopen jaren is besloten om dit 
jaar te gaan voor  
2 PR-dagen.  Er wordt een bezoek gebracht aan: 
IJsboerderij ‘t Dommerholt”, Borculo 
Hertenhoeve “de Lavei”, Geesteren 
Kwekerij Heutinck, Borculo 
Wijnhoeve Kunnenman, Geesteren,  
Data: donderdag 23 én vrijdag 24 april  
Tijd:  van 8.30 – 16.30 uur 
Daglocatie: Café-Restaurant-Zalencentrum Baan in Geesteren.  
Kosten: € 37,50 (€ 47,50 incl. aanrijdbus)  
Opgave: vóór 1 maart bij: Anja Dijkman, tel. 0315-241564 / mail: 
genadijkman@hotmail.com  (ook voor evt. aanvullende informatie) 
Betalen: vóór 1 april bij Anja. Half maart worden de agrarisch contactleden 
geïnformeerd over de toegedeelde datum.  
Mocht de toegedeelde datum echt niet uitkomen,  
neem dan ná half maart contact op met Anja.  
Bij afmelden van deelname aan deze PR-dag wordt geen geld teruggestort. Wel kan 
een ander lid van de afdeling de opengevallen plaats innemen.  
 
 

Denkt  u nog aan het invullen en  inleveren van de enquete, dit kan nog tot 1 maart 
as. Inleveren kan tijdens de bijeenkomst op 25 februari, maar ook bij een van onze 
bestuursleden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 
 
 
Voor in de agenda: 
Donderdag 30/4: Stichting Reddingshonden – Duiven 
Dinsdag 26/5: Peter Weenink, kaasboerderij Weenink uit Lievelde 
 
Wilt u een bijeenkomst bijwonen, maar u hebt geen vervoer, neem dan contact op 
met een van de bestuursleden. 
 
Voor meer informatie over de activiteiten van onze vereniging:  
www.vrouwenvannu.nl , gebr.naam: lidvarsseveld  ww: var5042 
 
Alle activiteiten zijn voor eigen risico! 
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