Afdeling Varsseveld
Uitnodiging april – mei
2017

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

Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op dinsdag
18 april 2017 in de Eendracht. Aanvang 19.45 uur.
Agenda:
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst.
2. Mededelingen.
3. Mevr. Ingeborg Hanenburg komt ons uitleggen wat
podotherapie inhoudt. De praktijk heeft 4 medewerkers en
de praktijkplaatsen zijn: Aalten, Lichtenvoorde en Varsseveld
(Spoorstraat 14a).
Zij behandelen en adviseren bij klachten, die voortvloeien
uit een afwijkend functioneren van de voeten, of welke via de
voeten te verhelpen zijn.
Hebt u vragen, stel ze gerust!
4. Rondvraag en sluiting.

Namens de heer Griffioen (gastspreker april), hartelijk dank voor
uw gulle gift. De inzameling voor de ‘smulmunten’, heeft
euro 208,50 opgebracht!

Bustocht.
Er zijn nog plaatsen vrij voor de bustocht op donderdag 8 juni
naar kroondomein het Loo en paleis het Loo. De kosten bedragen
euro 70,Inlichtingen en aanmelden bij: Lucy Hoogland, tel. 0315 243117.
Fietstochten hele en halve dag: u kunt zich nog aanmelden bij:
Jannie Ankersmit, tel. 0315 242745.
Fietsclub.
De fietsmiddagen/avonden starten ook weer binnenkort, zie
achterzijde.

Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op woensdag
17 mei in het Borchuus. Aanvang 19.45 uur.
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst.
2. Mededelingen.
3. Presentatie van de optochtwagen 2017. Hannie Wisselink
gaat ons vertellen wat de plannen zijn van de wagenbouwgroep.
Aan het eind van de avond wordt er een collecte gehouden voor
deze wagen.
4. Voor we met vakantie gaan komt het gezelligheidskoor KIEKAN
uit de Heelweg voor ons optreden.
Het koor is opgericht in 2002 en bestaat uit 40 leden.
Onder leiding van dirigent René Lammers maken ze van elk
optreden een feest; gezelligheid staat bij hen hoog in het
vaandel. Ze beschikken over een breed repertoire, bestaande
uit Nederlandse, Duitse en Engelse liedjes.
MEEZINGEN MAG!!

Provinciale Fietsdag.
Het rondje Lingestreek is op 16 mei 2017. De start is vanaf 9.00
uur bij camping Park Zennewijnen, Hermoessetraat 13,
4062 PP in Zennewijnen.
Provinciale Wandeldag.
Op 31 augustus 2017 kunt u vanaf 9.00 uur starten bij
bezoekerscentrum Veluwezoom, Heuvenseweg 5a, 6991 JE in
Rheden.
Voor beide dagen; kijk voor nadere informatie in het magazine of
www.vrouwenvannu.nl

FIETSCLUB 2017.
Dinsdag 25 april start de fietsclub weer.
Vertrek vanaf de parkeerplaats achter de Ploeg.

Dinsdag

25 april

13.30 uur

Donderdag 11 mei

13.30 uur

Maandag

22 mei

18.30 uur

Woensdag

7 juni

18.30 uur

Maandag

19 juni

18.30 uur

Dinsdag

4 juli

18.30 uur

19 juli

18.30 uur

Woensdag
Donderdag

3 augustus

18.30 uur

Maandag

14 augustus

18.30 uur

Dinsdag

29 augustus

13.30 uur

Woensdag

13 september

13.30 uur

Donderdag

28 september

13.30 uur

Maandag

9 oktober

13.30 uur

Veel fietsplezier toegewenst!
Alle activiteiten zijn voor eigen risico!

