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Uitnodiging voor de afdelingsbijeenkomst op maandag 
10 september 2018 in de Eendracht. Aanvang 19.45 uur. 
 
AGENDA: 
 
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst. 
 
2. Mededelingen. 
 
3. De heer Hugo Hoes vertelt over zijn jeugd in Silvolde. Als 
jongste uit een groot gezin (vader was de bekende wethouder 
Hoes) is er heel wat te vertellen. Hij heeft een boek geschreven 
over de gebeurtenissen binnen dat gezin: “Fijne familie”. Hij kijkt 
met veel humor terug op die tijd. Tegenwoordig is hij redacteur van 
de VPRO-gids. 
 
4. Rondvraag en sluiting. 
 
We zien u graag terug op deze 1e bijeenkomst na de zomerstop. 
 
 
BLOEMENPLAKSTERS GEVRAAGD: WIE HELPT  DE 
CHINESE DRAAK KLEUR TE GEVEN? 
 
Zoals alle jaren is er ook nu weer een optochtwagen in de maak. 
Al maanden geleden zijn de voorbereidingen gestart: laswerk,  
bekleden met gaas, papiermachéwerk, het intekenen, kleuren 
opbrengen en dan komt het laatste: de bloemen opplakken! 
De wagen is een draak geworden in de letterlijke zin van het 
woord en er zit veel plakwerk aan, dus dames (en anderen in uw 
familie- en of kennissenkring) kom helpen. Het is zoals altijd erg 
gezellig en voor een natje en een droogje wordt gezorgd. Ook de 
soepcommissie staat weer paraat. Kom dus allen naar: 
Intercam Export bv, Markenweg 13 in Varsseveld. 
U bent welkom op dinsdag 14 en woensdag 15 augustus van 
9.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot........? 
Op donderdag 16 augustus van 9.00 uur tot.......? 
We hopen op een goede opkomst, want vele handen......!! 
Tot ziens, de wagenbouwcommissie en het bestuur. 
 
 



 
 
 
 
Uitnodiging voor de workshop Entrelac breitechniek. 
 
De techniek is zo genoemd omdat er een weef- of vlechtpatroon 
ontstaat ( entrelacer komt uit het frans en betekent ineenvlechten 
of samenweven). Het basispatroon bestaat uit driehoeken en 
rechthoeken, die als het ware om elkaar heen gevlochten zijn. 
Meestal wordt het in tricot gebreid. Dit klinkt en ziet er allemaal 
ingewikkeld uit, maar het is eenvoudiger dan het lijkt. Als u recht 
en averecht kunt breien, steken kunt opnemen en kunt meerderen 
of minderen, dan gaat het u zeker lukken. 
Op 10 september in de Eendracht heeft de handwerkclub 
voorbeelden klaarliggen, zodat u een indruk kunt krijgen. 
Datum: ma. 8 oktober en ma. 26 november 2018. 
Tijd:14.00-16.00 uur of 19.30- 21.30 uur 
Kosten euro 7,50 per les incl. koffie/thee. 
Locatie: ‘t Eikenbos, Idinkweg 6, 7065 AH Sinderen. Tel. 0315- 
230775. 
Wilt u zelf meenemen: breigaren, dit mogen restjes zijn, met  
bijpassende breinaalden. Entrelac-breien kan in meerdere kleuren, 
maar ook in èèn kleur. 
 
Inlichtingen en opgave bij: Betsy Wisselink, tel. 0315 231499  
(na 20.00 uur). 
 
Verder zijn er deze herfst nog meerdere workshops o.a. 
Textiele werkvormen: klaproos (te volgen in Sinderen) en een 
verdiepingscursus van blackworkshading (te volgen in Vorden ). 
Voor meer informatie zie het Magazine of  
www.vrouwenvannu.nl/gelderland 
 
 
Als u deze uitnodiging nog voor 4 augustus krijgt, denk dan aan 
de fietstocht: “De boer op”. Deze is op zaterdag 4 augustus en 
start tussen 10.00 en 12.00 uur bij aardappelbedrijf Westerveld, 
Keppelbroeksdijk 8, 7054 AR in Westendorp. De route is plm. 30 
km. Men kan een kijkje nemen bij een melkveebedrijf, 
varkenshouderij en vleesboerderij. Aan het eind kunt u genieten 
van een pannenkoek (en meer!) en in de stand van de tuinclub “de 
Tuinluu”, zijn allerlei artikelen te koop! 
 
 

http://www.vrouwenvannu.nl/gelderland


 
 
 
Bezoek aan museum More in Ruurlo. 
Op dinsdag 25 sept. ‘18 kunt u deelnemen aan een rondleiding en  
tentoonstelling in kasteel Ruurlo. De ontvangst is om 12.30 uur in 
de Oranjerie, daarna een inleiding in de trouwzaal over het leven 
en werk van de schilder Carel Willink. Na de inleiding is er 
koffie/thee met appelgebak. Op eigen gelegenheid kunt u dan de 
Willink-collectie bekijken en het park bezoeken. 
Kosten 24,50 euro, met museumjaarkaart 12,50 euro. 
Adres: Kasteel Ruurlo, Vordenseweg 2. Opgave (per mail voor 1 
sept. ‘18) bij ccg.vrouwenvannu@gmail.com met vermelding van 
uw afdeling, tel.nr. en of u een museumjaarkaart hebt. Betalen, 
uiterlijk 14 dagen na opgave op rek.nr. NL 72 RABO 0140 0348 46 
t.n.v. Commissie Cultuur o.v.v. kasteel Ruurlo, uw naam en 
afdeling. Informatie: Betsy Kreeftenberg te. 0315242557. 
 
 
De volgende bijeenkomsten zijn: woensdag 10 oktober 2018. 
(gezamenlijke avond met Vrouwennetwerk) 
                                                     dinsdag 13 november 2018. 
                       (Kerstviering)         maandag 17 december 2018. 
                       (Nieuwjaarsvisite)  dinsdag 8 januari 2019.                                     
                       (Jaarvergadering)  woensdag 30 januari 2019.  
 
 

VRIENDSCHAP 
 

Vriendschap is heel bijzonder 
Vriendschap daar versta ik onder: 
Samen praten 
Samen luisteren 
Samen lachen 
Samen fluisteren. 
Elkaar steunen bij verdriet 
Met een bos vergeet-mij-niet. 
Opgaan in elkaars geluk, 
Dat is vriendschap uit èèn stuk! 
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