
NIEUWSBRIEF APRIL 2020 

Aan alle leden van Vrouwen van Nu Varsseveld 

Zoals we allemaal weten heeft de regering met betrekking tot het coronavirus de regels 
opnieuw aangescherpt.  
Dat betekent dat alle activiteiten van Vrouwen van Nu afd. Varsseveld tot aan de zomer 
worden afgelast.  We hopen met onze afdelingsbijeenkomsten in september weer te 
kunnen starten, dat zou betekenen dat het coronavirus ook onder controle is. We 
wachten het af… 
 
De volgende activiteiten gaan dus niet door: 
 

• 16 april:  bezoek en rondleiding Airbornemuseum. 

• 23-24 april:  Agrarische PR-dag 2020  

• 30 april:  afdelingsbijeenkomst (stichting reddingshonden Duiven).   

• 12 mei:  halve dag fietstocht. 

• 26 mei:  afdelingsbijeenkomst (Peter Weenink van de kaasboerderij). 

• 11 juni:  de jaarlijkse busreis, die kan helaas vanwege te weinig .  

  aanmeldingen niet doorgaan.    

• Alle activiteiten van de diverse clubs en commissies tot 1 juni. 

Of we in augustus een bloemenwagen kunnen plakken is nog een vraagteken omdat er 
door de wagenbouwers nog niet gebouwd mag worden. Hierover volgt, zodra we meer 
weten, informatie.  
 
Voor ons zou het erg fijn zijn, om je mailadres te ontvangen. Zo kunnen we nieuws en 
informatie, zoals deze nieuwsbrief, sneller met je delen.  Stuur daarom zelf even een 
mail aan Wilma: secretarisvvnvarsseveld@gmail.com, met in de mail je naam, adres 
en woonplaats, zodat we het je goede mailadres hebben.  Alvast dank hiervoor. 

Wijzigingen in blauwe informatieboekje 2020: 
Ziekencommissie:  telnr. van Jo Hiddink is: 
06-10 26 68 14.  Het vaste nummer is vervallen. 
 
 

PASEN 
Voor ieder heeft Pasen een eigen betekenis: religieus, de lijdensweg van Jezus 
Christus, liefde – vruchtbaarheid – eieren - nieuw leven – voorjaar – lente – vrijheid…. 
En zeker in deze spannende en onzekere tijd: verbondenheid. Laten we ons verbonden 

voelen met elkaar. Zorg goed voor jezelf én voor elkaar. 

 
 

 Wij wensen jullie dan ook allemaal een  
 Fijne PASEN, veel liefde en gezondheid. 
 
        
    Bestuur Vrouwen van Nu 
               Afdeling Varsseveld 
 


