Afdeling Varsseveld
Uitnodiging APRIL / MEI
2018

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

Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op woensdag
18 april in het Borchuus. Aanvang 19.45 uur.
De avond wordt verzorgd door het “eendagsbestuur”.
Deze bestaat dit keer uit onze jongste leden.
Hoe de avond eruit komt te zien is voor ons allemaal een
verrassing. Er is geen agenda, aan het eind van de avond enkele
mededelingen door onze voorzitter.
Het eendagsbestuur brengt deze avond onder het motto:
“Muzikale avond met een creatieve inbreng/activiteit”. (Wat de
jeugd bezig houdt). U gaat niet met lege handen naar huis!
Veel plezier!
Provinciale wandeldag 16 mei Twello.
De afdeling Twello van de Vrouwen van Nu organiseert dit jaar de
wandeldag. Er wordt gewandeld in en rondom Twello.
U kunt kiezen uit een wandeling van 9 of 15 km. Deelname voor
eigen risico. Start en finish bij het clubgebouw “de Megafoon”,
Stinzenlaan 81, 739 2AD Twello tel. 0571 275047. U kunt hier
parkeren. Aanmelden voor 6 mei en de kosten zijn voor leden euro
9,- en voor niet-leden euro 12,50.
Voor informatie kunt u bellen of mailen naar: 0571 273830 of
06 29444542 of a.vanwelsum@concepts.nl en naar 0571 233778
of 06 30836285 of franswijtten@gmail.com. Zie ook
www.vrouwenvannu.nlgelderlandagenda.Veel wandelplezier!
Van de reiscommissie.
Op 7 juni is er nog plaats in de bus voor het jaarlijkse reisje.
Introducees zijn ook welkom. De kosten zijn euro 67,- p.p.
Op de halve dag fietstocht op 17 mei en de hele dag fietstocht op
21 augustus is nog plaats.
De halve dag fietstocht op 23 mei vervalt!
OPROEP van de Bettekamp / den Es.
Vrijwilligers m/v gevraagd om de bewoners een gezellig moment te
bezorgen. Denk aan: een kopje koffie/thee drinken, een
wandelingetje maken etc. Wilt u meer weten , bel 0315 258484 (de
Bettekamp) en vraag naar Cocky Bal.

Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op woensdag
23 mei in het Borchuus. Aanvang 19.45 uur.
Agenda:
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst.
2. Mededelingen.
3. Op deze avond (de laatste voor de zomerstop), treden voor ons
op “the Neighbour Sisters”. Dit duo uit Gorssel bestaat uit de
dames Pauline Kuipers en Gerda Lindenbergh en zijn in het
echt ook buurvrouwen van elkaar. Het belooft een gezellige en
gevarieerde avond te worden!
4. Rondvraag en sluiting.

Consumpties.
Vanaf februari ‘18 krijgt u de koffie/thee gratis, maar betaalt u voor
de 2e consumptie tijdens onze bijeenkomsten.

Denkt u aan de RABObank clubkascampagne van 5 tot en met
19 april?

Provinciale Culturele Commissie.
Op dinsdag 25 september brengen wij een bezoek aan museum
kasteel Ruurlo.
Het begint om 13.00 uur met een 1 uur durende inleiding over het
werk en leven van Carel Willink.
Ongeveer om 14.00 uur koffie/thee in de Orangerie. Daarna een
bezoek aan het prachtig gerestaureerde kasteelmuseum en
tuinen. Kosten euro 12,50 met museumjaarkaart.
Inlichtingen: Betsy Kreeftenberg tel. 0315 242557

Fietsclub 2018.
Maandagmiddag 23 april start de fietsclub.
Vertrek vanaf de parkeerplaats achter de Ploeg.
Alle leden van de Vrouwen van Nu zijn welkom en kunnen
meefietsen.
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Veel fietsplezier toegewenst!
Contactpersonen: Mientje Heijink
tel. 298360
Betsy Kreeftenberg tel. 242557
email: betsykreeftenberg@hotmail.com

