
            
 

 

 

 
Afdeling Varsseveld 

Uitnodiging  
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Secretariaat : Wilma Breuker 
tel : 0315-242990 

email : secretarisvvnvarsseveld@gmail.com 

 



Uitnodiging afdelingsbijeenkomst:  
woensdag 23 september 2020 in het Borchuus.   
Aanvang: ‘s middags: 14.00uur / ’s avonds: 19.45 uur. 
De zaal is een half uur voor aanvang geopend. 
 
De geplande avond op 24 september in de Eendracht met bioloog 
G. Jansen komt dus te vervallen. 
 
Heel fijn dat we nu, na de zomervakantie en ondanks dat het 
covid-19 virus zich nog onder ons bevindt, zij het onder 
voorbehoud, weer mogen starten met een afdelingsbijeenkomst. 
Het lijkt ons goed om elkaar weer te ontmoeten.  
 
Vanwege de coronaregels en de 1,5 meter regel kunnen er helaas 
maar 45 personen deelnemen aan een activiteit, vandaar dat we 
een middag- en avondbijeenkomst hebben.  
Aanmelden hiervoor is noodzakelijk!  
Dit kan  tot 17 september bij Lucy Hoogland-Zijlstra  
via email:          hooglandlucy@gmail.com  
of telefonisch:   0315-243117  tussen 18.00-20.00uur:   
Bij aanmelding aangeven: middag – avond - geen voorkeur! 
 
Agenda: 
1. Opening  
 
2. Mededelingen 
 
3. Programma is elkaar weer ontmoeten, bijpraten en gezamenlijk 
genieten van een mooie film. Welke het wordt is nog niet helemaal 
duidelijk, maar het zal u zeker boeien!! 
 
4. Rondvraag en sluiting. 
 
 

 
Kosten voor koffie en een drankje zijn: € 4.-   

Zou u dit bedrag gepast willen meebrengen? Dank u. 
 

 
 

mailto:hooglandlucy@gmail.com


Uitnodiging afdelingsbijeenkomst / Gezamenlijke avond met 
Vrouwennetwerk: woensdag 14 oktober 2020 bij de Radstake  
Aanvang: 19.45 uur. 
We laten ons muzikaal verrassen door zangeres Sandra Vriese. 
Hierover leest u meer in de volgende uitnodiging.  
 

 
Alle genoemde activiteiten zijn 

 “ONDER VOORBEHOUD”  en    “OP EIGEN RISICO”. 
=========================================== 

Check voor aanvang ALTIJD even op de website of 
de afdelingsbijeenkomst niet is afgelast !! 

 
Zoals bekend wordt de contributie voortaan geïnd door het 
landelijke bestuur. 
Bij deze uitnodiging treft u een machtigingsformulier aan voor de 
automatische incasso van de contributie. De in het verleden 
afgegeven volmachten aan de plaatselijke afdeling zijn nl. 
niet meer geldig. 
Zou u dit formulier willen invullen en inleveren op onze 
afdelingsbijeenkomst  23 september of  opsturen vóór 1 oktober 
naar onze penningmeester: 
Gerrie Wisselink- Radstake,   
Vlakkeeweg 8,  7051GH Varsseveld 
 
 
Voor in de agenda: 
Maandag 16 november: vervalt! Deze is verzet naar:  
Woensdag 18 november: middag / avond in het Borchuus,      
Lachpsycholoog Alida van Leeuwen 
Woendag 16 december: Kerstviering in de Laurentius kerk. 
 
 
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 
 
 

http://www.vrouwenvannu.nl/


In de nieuwsbrief van april hebben we een oproep gedaan met het 
verzoek om uw email adres door te geven aan Wilma Breuker, 
onze secretaris, door even zelf een mail te sturen naar: 
secretarisvvnvarsseveld@gmail.com 
 
Op die manier kunnen we  sneller informatie met u delen. 
De dames die dit al gedaan hebben krijgen de uitnodigingen de 
komende tijd ook via de mail, evenals de dames die met hun 
emailadres in het informatieboekje staan.  Ontvangt u deze mail 
niet, laat het dan even weten aan de secretaris. 
Als u wel een email adres heeft, maar het nog niet heeft 
doorgemaild via bovenstaand mailadres, zou u dat dan alsnog 
willen doen? DANK!! 
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