Afdeling Varsseveld
Uitnodiging augustus – september
2017

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

Wagenbouw
De naam van de corsowagen is dit jaar: “HANENGEVECHT”.
Zoals alle jaren hebben de opbouwers al veel werk verricht. Nu
nog de puntjes op de i, d.w.z. de bloemen op de wagen!
U bent ook dit jaar weer van harte welkom bij Intercam,
Valutaweg 2, om te helpen met pitten en plakken.
De dagen zijn: dinsdag 15 , woensdag 16 en donderdag 17
augustus. De tijden zijn als volgt:
dins- en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur
en van 19.00 uur tot …..? Op donderdag van 9.00 tot … alles af is!
U wordt voorzien van koffie, thee, een hapje en een drankje door
de koffiedames en voor een kop soep zorgt het soepcomité!
De route staat ook aangegeven d.m.v. borden (NB het adres is
een andere dan voorgaande jaren, u rijdt de oude route, de
Markenweg een eindje verder door, gaat met de bocht mee naar
links en Intercam ligt aan uw rechterhand).
We hopen veel pitters en plakkers te mogen begroeten.
Tot bij de wagenbouw!
Het bestuur.
De collecte voor de wagenbouw heeft euro 377,62 opgebracht!
Namens de wagenbouwgroep hartelijk dank voor uw bijdrage.
De Raboclubkascampagne bracht euro 592,35 op, een
prachtig resultaat. Alle stemmers, hartelijk bedankt!
(In 2016 was de opbrengst euro 353,34).
Kent u zieken? Graag doorgeven aan de ziekencommissie.
De huwelijksjubilea graag melden bij het bestuur.
Wilt u adres- (telefoon/mail)wijzigingen doorgeven aan onze
secretaris Ans Bijenhof?

Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op donderdag
21 september 2017 in de Eendracht. Aanvang 19.45 uur.
AGENDA:
1. Opening.
2. Herdenking Nettie Bruil – Vossers.
3. Mededelingen.
4. Corrie Reinalda werkt bij de meldkamer 112, zij vertelt over haar
werkzaamheden.
5. Rondvraag en sluiting.

Leden, die geen vervoer hebben, maar wel een avond willen
bijwonen, kunnen contact opnemen met:
Joke Wolsink tel: 0315 241717.
Denkt u aan de ideeënbus?
Alle activiteiten zijn voor eigen risico!

OPROEP VAN DE BOWLINGCLUB!
De bowlinggroep, die op elke 1e dinsdag van de maand bowlt bij
de Ploeg, is op zoek naar enthousiaste dames, die de groep
willen komen versterken. De tijden zijn van 9.30 tot ong. 11.00 uur.
Denkt u dit is iets voor mij, kom dan een keer kijken of neem
contact op met Lies Grond tel. 0315 242786.

Wat nog komt:
Woensdag 11 oktober: gezamenlijke avond met ( en verzorgd
door Vrouwennetwerk) in het Borchuus, aanvang 20.00 uur.
Woensdag 22 november: Jacquelien Scheuter over NAH (niet
aangeboren hersenletsel). Aanvang 19.45 uur in het Borchuus.
Dinsdag 19 december: kerstviering in het witte kerkje aan de
Doetinchemseweg ,aanvang 19.45 uur.

Om vast te noteren: Ringavond te Dinxperlo op 8 maart 2018.

TUIN
De bomen
komen uit de grond
en uit hun stam
de twijgen
en ied’reen vindt het
heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen,
we zien ze vallen
naar de grond
en dan opnieuw weer groeien,
zo heeft de aarde
ons geleerd
dal ál wat sterft
zal bloeien.
Toon Hermans.

