wnd. secretaris Provinciaal Bestuur

Aan alle leden van de afdelingen van
Vrouwen van Nu Drenthe
Datum: 30 augustus 2021
Onderwerp: gratis busvervoer naar Apeldoorn

M. Hiddingh-Elgersma
e-mail: vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com
site: http://vrouwenvannu.nl/drenthe

Beste vrouwen,
Zoals jullie inmiddels weten werd het landelijk 90-jarig jubileumfeest tot twee keer
toe vanwege de corona-maatregelen uitgesteld. Maar… wat in het vat zit verzuurt niet en
het feest staat nu gepland op:

dinsdag 12 oktober 2021
Theater & Congres Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn
Het jubileumfeest begint die dag om 9.45 uur en eindigt rond 17.00 uur. Het programma
van deze feestdag is te vinden op de landelijk website van Vrouwen van Nu.
https://vrouwenvannu.nl/
Het kabinet zal rond 19 september a.s. een persconferentie geven waarin, naar we
hopen, versoepeling van de huidige corona-maatregelen kan worden aangekondigd.
Zoals voor o.a. voor theaterbezoek (nu een geldig vaccinatiebewijs, testbewijs of
herstelbewijs) en vervoer (nu nog mondkapjes dragen).
Een entreeticket voor deze jubileum feestdag is via de landelijke website te koop
voor € 24,95 per stuk. Dit is inclusief koffie/thee met iets lekkers en een goed gevulde
lunchbox.
En zoals jullie inmiddels ook weten zorgt het Provinciaal Bestuur voor gratis vervoer voor
leden van Vrouwen van Nu Drenthe naar jubileumfeest in Apeldoorn. Voorwaarde is wel
dat je zelf via internet een ticket voor de feestdag hebt gekocht.
Vaste opstapplaatsen zijn Assen (Bonte Wever), Beilen (carport A28 tegenover Jumbo
distributiecentrum), Hoogeveen (carport A28), Rogat (carpool A28 bij De Raket).
Wil je mee met de bus dan kun je je aanmelden via je eigen afdelingsbestuur.
Wij vragen bij deze aan het afdelingsbestuur om vóór 28 september aan ons door te
geven welke leden meegaan.
Bij opgave de opstapplaats vermelden. Van het lid willen we graag weten:
- naam
- mobiel telefoonnummer en
- e-mailadres
In overleg met het vervoersbedrijf worden de ophaaltijden vastgesteld. Deze worden
tijdig aan iedereen doorgegeven.
Opgaven sturen naar: Albertje Ridderman, e-mail: drenthevrouwenvannu@gmail.com
Vriendelijke groet,
namens het Provinciaal Bestuur
Marga Hiddingh

