Afdeling Varsseveld
Uitnodiging oktober / november
2016

Secretariaat: Ans Bijenhof
tel: 0315-242785
email: abijenhof1953@gmail.com

Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op woensdag
19 oktober 2016 in het Borchuus. Aanvang 19.45 uur.
Dit is de jaarlijkse avond samen met Vrouwennetwerk.
Agenda:
1. Opening en notulen.
2. Mededelingen.
3. Op deze avond vertelt Marjan van den Berg over haar werk.
Ze is columniste bij Margriet (het feuilleton Sanne) en schreef
diverse boeken o.a.: “Ze is de vioolmuziek vergeten”, over haar
moeder die aan Alzheimer leed en “Hmmmmm...” over een
vrouw, die zich verloor in een heftige internetflirt.
Marjan vd Berg werd op 7 februari 1955 in Haarlem geboren.
In 1975 werd ze lerares Nederlands op een LBO-school en in
1990 koos ze voor het schrijverschap.
4. Rondvraag en sluiting.

Ringavond in Aalten op maandag 24 oktober 2016.
De dames van de Historische Vereniging Oud Noordijk
verzorgen deze avond met een SLACHTVISITE. De kosten
van zijn 3 euro pp.(bij zaalingang te betalen).
U krijgt hiervoor koffie met een koekje en een drankje. Ook
zijn er diverse hapjes om te proeven. De avond wordt
georganiseerd door afd. Aalten en Winterswijk (ring 3).
U bent welkom bij Kerkelijk Centrum Elim, Kerkstraat 2 in
Aalten. Aanvang 19.45 uur, zaal open 19.15 uur. Wilt u deze
avond bezoeken? Opgave voor 12 oktober bij Hannie Jolink
tel. 0315 241088 of email g.jolink@kpnmail.nl

Onze corsowagen Onvermijdelijk heeft de 2e prijs gewonnen,
een prachtig resultaat dank zij uw inzet en enthousiasme!!

Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op dinsdag
22 november 2016 in de Eendracht. Aanvang 19.45 uur.
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst.
2. Mededelingen.
3. Mevrouw van Nieuwstadt – van Hooff komt deze avond over
Burgers Zoo vertellen.
In 1913 begon de heer Johan Burgers (slager in ‘s-Heerenberg)
met Fazanterie Buitenlust op de grens van ‘s-Heerenberg en
Stokkum. In 1924 werd in Arnhem aan de Schelmseweg
gestart met dierenpark Burgers Zoo.
Het is een echt familiebedrijf, dat bekend staat om zijn
gedurfde vernieuwingen.
4. Rondvraag en sluiting.

COMPUTERCURSUS.
Ook dit najaar zijn er weer diverse cursussen in het
Borchuus in Varsseveld.
Donderdagmorgen 27 oktober: Facebook.
Maandagmorgen 7, 14 en 21 oktober: Basisvaardigheden
computer.
Donderdagmorgen 10 november: Android tablet.
Maandagmorgen 28 november: Veilig internet.
Maandagmiddag 28 november: iPad.
Woensdagochtend of middag 14 december:Digitaal fotoalbum
maken (1 dagdeel).
Kosten 5 euro per dagdeel inclusief cursusmateriaal en
koffie / thee, te betalen aan de zaal.
Inlichtingen en aanmelding bij Bernarda Tannemaat.
Tel. 0315 248936 of email btannemaat@lijbrandt.nl

HANDWERKDAGEN najaar 2016.
Op donderdag 3 november 2016 van 10.00 tot 15.00 uur kunt u
naar de cursus Braziliaans borduren, dit is een 3dimensionale
borduurstijl. We maken een kerstbal. Informatie en aanmelden
bij Marianne Neerlaar, Idinkweg 6 te Sinderen. Tel 0315 230775
of email: janneerlaar@planet.nl De kosten zijn: 15 euro voor
leden en voor niet-leden 20 euro.

Vrouwenbeurs Apeldoorn 13 oktober theater Orpheus 9.30 uur.
Agrarische themadag: Uitstraling
Op 22 november 9.30 uur bij cafe rest. den Bremer in Toldijk.
Agrarische PRdag bij de Radstake, Heelweg op 25 april 2017.
Aanvang 13.30 uur.
Om vast te noteren:
14 december 2016 Kerstviering
5 januari 2017 Nieuwjaarsvisite
31 januari 2017 Jaarvergadering

Zie voor meer activiteiten en informatie:
www.vrouwenvannu.nl of het magazine Vrouwen van Nu en
natuurlijk op onze eigen site www.vrouwenvannu.nl/varsseveld.
Alle activiteiten zijn voor eigen risico!
Leden, die geen vervoer hebben, maar wel een avond of
middag willen bijwonen, kunnen contact opnemen met Joke
Wolsink tel: 0315 241717.

