Afdeling Varsseveld
Uitnodiging oktober – november
2017

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

Uitnodiging voor de gezamenlijke avond met (en verzorgd
door) Vrouwennetwerk op woensdag 11 oktober 2017
in het Borchuus. Aanvang 20.00 uur.

De dames van Vrouwennetwerk verzorgen samen met Heezen
mode (Spoorstraat te Varsseveld) een modeshow.
Heezen mode zorgt voor de muziek en de catwalk en de dames
van Vrouwennetwerk voor de mannequins, aangevuld door enkele
van onze leden en....misschien lopen er ook een paar heren mee!
U ziet de collectie herfst/wintermode ‘17/’18.
We hopen veel leden te mogen begroeten om samen van deze
avond te genieten!

Provinciale cultuurdag.
Op donderdag 23 november kunt u onder begeleiding van een
gids ROZET verkennen, een gebouw van opvallende architectuur
in het centrum van Arnhem.
Ontvangst om 10.00 uur en kosten 10 euro.
Voor meer informatie in het magazine of www.vrouwenvannu.nl
of Betsy Kreeftenberg tel. 0315 242557.
Handwerkgroep.
De handwerkgroep organiseert op de donderdagen 18 jan. en 15
febr. 2018 een handwerkmiddag en avond.
U kunt kiezen uit 2 technieken: antrelac of patchworkbreien.
Het woord antrelac komt uit het Frans en betekent: samenweven
of ineenvlechten, er ontstaat een vlechtpatroon. Patchworkbreien:
hier ontstaat een lapjespatroon.
De middag begint om 14.00 uur en de avond om 19.30 uur.
De cursusduur is plm. 2 uur en de kosten zijn 6,- euro, incl. koffie
of thee (2x). De cursus wordt bij Marian Neerlaar gegeven, adres:
Idinkweg 6 te Sinderen. Inlichtingen bij Betsy Wisselink tel. 0315
231499, aub bellen na 20.00 uur! Voorbeelden en opgavelijst zijn
op 22 nov. tijdens de bijeenkomst in het Borchuus aanwezig.

Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op woensdag
22 november 2017 in het Borchuus. Aanvang 19.45 uur.
AGENDA:
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst.
2. Mededelingen.
3. Mevr. Jacquelien Scheuter komt naar het Borchuus
om te vertellen over niet aangeboren hersenletsel (NAH).
Jacquelien (moeder van 3 kinderen), wordt in november 2012
tijdens haar werk getroffen door een herseninfarct. Over de
impact die dit had op haar en haar gezin en over de revalidatie
daarna hoort u op deze avond.
Ze speelt met lotgenoten mee in de theatervoorstelling
“Een ander mens”.
4. Rondvraag en sluiting.
Citaat/gedicht van een “ervaringsdeskundige”, iemand die zelf
getroffen werd door een herseninfarct.
Ik snap “mijn kennen van mezelf “ niet
Ik snap “mijn voelen van mezelf” niet
Maar ik snap, dat anderen niets van mij snappen....
Niemand kent mij, ik wel
Niemand voelt mij, ik wel
Niemand snapt mij... ik ook niet
Want: waar ben “ik” gebleven.

Kijkt u ook op onze site: www.vrouwenvannu.nl/varsseveld.
Er staan prachtige foto’s op van bijvoorbeeld de optochtwagen
2017.

Om vast te noteren:
Dinsdag 19 december 2017: Kerstviering in het witte kerkje,
Doetinchemseweg.
Maandag 8 januari 2018: nieuwjaarsvisite in de Eendracht.
Woensdag 31 januari: jaarvergadering in het Borchuus.

Zie voor meer informatie over de activiteiten van de
Vrouwen van Nu: www.vrouwenvannu.nl of het magazine.

Het leven schenkt je
lieve, blije, mooie dagen
soms sta je duidelijk in de gunst.
Als het je goed gaat
hoor je zelden iemand klagen,
maar met de droeve dagen
omgaan – da’s de kunst.
Toon Hermans.

