Afdeling Varsseveld
Uitnodiging februari / maart
2017

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

Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op donderdag
23 februari 2017 in de Eendracht. Aanvang 19.45 uur.
Agenda:
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst.
2. Mededelingen.
3. Op deze avond is uitgenodigd mevrouw mr. C.A.T. Passmann
uit Terborg. Zij is notaris en kan ons vertellen en vragen
beantwoorden over:
testamenten, (verklaring van) erfrecht, huwelijkse voorwaarden
partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontracten en
levenstestamenten. Heeft u vragen, deze avond kunt u ze
stellen( doet u dit liever anoniem, doe ze in de ideeënbus)!
4. Rondvraag en sluiting.

Woensdag 5 april 2017 POD-dag in de Radstake te Heelweg.
Thema: de Kracht van Samen.
De dag begint om 9.30 uur met koffie / thee en wat lekkers en sluit
om 15.30 uur af met koffie / thee. U krijgt ‘s morgens een lezing
door Tanja Abbas en ‘s middags een optreden van cabaretière
Nathalie Baartman. De kosten voor deze dag bedragen euro 20,-.
Opgave en betalen aan het afdelingsbestuur.
Rabobank Clubkascampagne.
Leden van de Rabobank kunnen begin april weer stemmen op hun
favoriete vereniging / club ( u stemt natuurlijk op onze vereniging)!
Vorig jaar heeft het ons euro 353,34 opgebracht.
Collecte voor den Es / de Bettekamp.
De collecte tijdens de kerstviering heeft euro 484,80 opgebracht.
De vereniging heeft dit bedrag afgerond op euro 500,-.

Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op maandag
20 maart in de Eendracht. Aanvang 19.45 uur.
Agenda:
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst.
2. Mededelingen.
3. Dakloos: keuze of noodlot? Veel mensen denken vaak dat in het
welvarende Nederland met al zijn sociale voorzieningen je toch
niet dakloos hoeft te zijn. Als je dat dus wel bent, dan kies je
daar kennelijk voor! Is dat echt zo?
Een indringend en soms ontroerend verhaal van een
vrijwilliger, die al 16 jaar in verschillende functies zich voor
daklozen inzet. Velen heeft hij gevraagd hoe ze dakloos zijn
geworden, wat ze als daklozen hebben meegemaakt en wat zij
verwachten van de toekomst. Bij deze lezing ziet u ook wat
beelden om een indruk te geven van de opvang van daklozen
in het Snurkhuis en Smulhuis in Utrecht.
4. Rondvraag en sluiting.
Agrarische PR-dag 2017 – Achterhoek.
De Agrarische Commissie Gelderland organiseert met de afdeling
Varsseveld de agrarische PR-dag voor alle Gelderse leden.
U bent welkom bij de Radstake te Heelweg op dinsdag 25 april,
van 8.30 tot 16.30 uur. De kosten zijn euro 35,- p.p. Opgave bij:
Anja Dijkman tel. 0315 241564 of email:
genadijkman@hotmail.com vóór 1 maart.
U bezoekt:
hengstenstation en stoeterij de Radstake te Heelweg, kwekerijtuincentrum Hiddink te Sinderen, witlofkwekerij Hiddink te
Sinderen, melkveebedrijf Rougoor bij Varsseveld en varkensbedrijf
Schepers in Voorst (bij Gendringen).
Alle activiteiten zijn voor eigen risico!

Voor meer informatie zie: Magazine Vrouwen van Nu of
www.vrouwenvannu.nl
Wilt u op de site kijken van Vrouwen van Nu Gelderland, dan is de
gebruikersnaam: lidgelderland en het wachtwoord: gel7382

Dames, kijk ook op onze eigen site:
www.vrouwenvannu.nl/varsseveld
Hier staat allerlei informatie op zoals:
agenda, commissies en interessegroepen, fotoalbum,
jaarprogramma en algemene informatie.
Het kopje voor leden is alleen toegankelijk voor leden. Om hier te
kunnen kijken heeft u een inlogcode nodig:
gebruikersnaam: lidvarsseveld en wachtwoord: var5042

Wilt u adres(telefoon / mail)wijzigingen a.u.b. doorgeven aan onze
secretaris Ans Bijenhof?
Kent u zieken? Graag doorgeven aan de ziekencommissie!
Dames, die onze avonden willen bijwonen, maar geen vervoer
hebben, kunnen contact opnemen met:
Joke Wolsink tel.: 0315241717.

Zomaar een gedichtje:
Een zachte blik, een blij gelaat.
Een vriendelijk woord, een grote daad.
Al lijkt het weinig wat je schenkt,
je geeft veel meer dan je denkt.

