Afdeling Varsseveld
Uitnodiging april / mei
2019

Secretariaat: Wilma Breuker
tel: 0315-242990
email: secretarisvvn@gmail.nl

Uitnodiging voor de afdelingsbijeenkomst op woensdag
10 april 2019 in het Borchuus. Aanvang 19.45 uur.
AGENDA:
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst.
2. Mededelingen.
3. Deze avond wordt verzorgd door modezaak “Lady W” uit
Gaanderen. De 10 mannequins zijn leden van onze eigen
vereniging. Zij tonen ons de nieuwe voorjaars/zomercollectie
in verschillende maten.
4. Rondvraag en sluiting.
Veel kijkplezier gewenst!
Bericht van de reiscommissie.
Het jaarlijkse busreisje op 13 juni naar Nijmegen en de Ooijpolder
gaat door. Hebt u zich nog niet opgegeven, dan kunt u dit alsnog
doen tot 15 mei. Opgeven kan bij:
Gerrie Hofs tel. 0315 241603 of gchofs@planet.nl
Beleef de wereld van Beeld en Geluid.
Een kijkje achter de schermen van de geheimzinnige wereld van
de televisie en radio in de afgelopen 100 jaar in Beeld en Geluid
op het Media Park te Hilversum. Op het programma staat een 1
uur durende rondleiding door het moderne gebouw: Beeld en
Geluid. Na de thee/koffie met gebak, een ca. 2 uur durend
feestelijk programma waarin herinneringen opgehaald worden uit
de leukste televisiemomenten van de afgelopen 70 jaar.
Wanneer: vrijdag 24 mei 2019. Ontvangst: 13.15 uur.
Start rondleiding: 13.30 uur. Waar: Media Parkboulevard 1 in
Hilversum. Kosten: 27,50 p.p.. overmaken uiterlijk 14 dagen na
opgave op rek.nr.: NL72 RABO 0140 0348 46 t.n.v. Vrouwen van
Nu. Opgave voor 1 mei per mail ccg.vrouwenvannu@gmail.com
met vermelding van uw naam, tel.nr. en afdeling. Informatie bij
Betsy Kreeftenberg 0315 242557 en op de site
www.vrouwenvannu.nl/gelderland.

Uitnodiging voor de afdelingsbijeenkomst op dinsdag
14 mei 2019 in het witte kerkje (Doetinchemseweg).
Deze laatste avond voor de zomerstop begint om 19.45 uur.
AGENDA:
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst.
2. Mededelingen.
3. VERLIEFD, VERLOOFD, GETROUWD
Ina Timmer uit Doesburg neemt ons op humorvolle en
ontspannende wijze mee (aan de hand van een
powerpointpresentatie) door de geschiedenis van
verbintenissen.
Wat heeft Karel de Grote ermee van doen? Allerlei
wetenswaardigheden komen aan de orde. Kleding, koppelen,
huwelijksbootje, bruidstaart enz. Ook vertelt zij over haar
ervaringen als ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Zij heeft
meer dan 3.000 huwelijken voltrokken! Een vraag van Ina:
willen jullie trouwfoto’s van jezelf, (groot)ouders meebrengen?
4. Rondvraag en sluiting.
Liefde voor nu, voor straks, voor morgen
Liefde om voor elkaar te zorgen
Liefde om te nemen, om te geven
Liefde voor alle dagen van het leven
Zonder liefde wordt het rondom ons kil
Zonder liefde, staat het leven stil.
Voor in de agenda:
Provinciale Fietsdag:15 mei afdeling Voorst.
Provinciale Wandeldag: woensdag 22 mei 2019 afdeling Vorden.
Voor meer info kijk op de site: www.vrouwenvannu.nl/gelderland.
Bloemen pitten en plakken: 13 – 14 en (evt.15) augustus.
Landelijke viering 80-jarig jubileum Vrouwen van Nu: 5 okt. 2019,
nadere info volgt.
Wie nog geen cadeautje heeft van het 80-jarig jubileum, kan
dit ophalen tijdens de pauzes op 10/4 en 14/5 bij het bestuur.
Kijk op de achterzijde voor de datums van de fietsclub!

Fietsclub 2019
Alle leden zijn van harte welkom en kunnen meefietsen. Opgeven
is niet nodig. Verzamelen op de parkeerplaats achter de COOP
op de aangegeven tijd. Gemiddeld wordt er 30 – 35 km. gefietst
met een koffiestop.
Maandag 29 april

13.30 uur.

Dinsdag 14 mei

13.30 uur.

Woensdag 29 mei

18.30 uur.

Dinsdag 11 juni

18.30 uur.

(Donderdag 13 juni: busreis Vrouwen van Nu).
Maandag 24 juni

18.30 uur.

Donderdag 11 juli

18.30 uur.

Woensdag 24 juli

18.30 uur.

Donderdag 8 aug.

18.30 uur.

Maandag 19 aug.

18.30 uur.

Dinsdag 3 sept.

13.30 uur.

Woensdag 18 sept.

13.30 uur.

Donderdag 3 okt.

13.30 uur.

Veel fietsplezier toegewenst!
Contactpersoon: Betsy Kreeftenberg tel. 0315 242557 of
e-mail: betsykreeftenberg@hotmail.com
Alle activiteiten zijn voor eigen risico!

