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Secretariaat : Wilma Breuker 
tel : 0315-242990 

email : secretarisvvnvarsseveld@gmail.com 

 
 
 



De Afdelingsbijeenkomst / Gezamenlijke avond  
met Vrouwennetwerk: Woensdag 14 okt. 2020 bij de Radstake 
GAAT NIET DOOR! 
 
Bij het maken van deze uitnodiging zijn er net nieuwe 
maatregelingen genomen door de overheid / RIVM. Het is helaas 
niet meer verantwoord om een gezamenlijke avond te 
organiseren. Wij en ook de locatie  ‘de Radstake’ houden ons aan 
de landelijke richtlijnen.  
Het programma waarin zangeres Sandra Vriese ons,  
samen met een gitarist, een mooi muzikaal programma aan zou 
bieden wordt geannuleerd. 
 
We hopen dat de afdelingsbijeenkomst 18 november wel 
doorgang kan vinden. We blijven positief en nodigen u dan ook 
van harte uit, afzeggen kan altijd nog.  
 
Machtigingsformulier:  
Dit formulier heeft u met de vorige uitnodiging thuis ontvangen. 
Fijn dat er al zoveel formulieren retour zijn. Maar mocht u dit 
formulier toch nog niet hebben ingeleverd…., zou u dit dan alsnog 
zo spoedig mogelijk, voor 15 oktober, willen doen? U kunt dit  
inleveren /  opsturen naar onze penningmeester: 
Gerrie Wisselink - Radstake,   
Vlakkeeweg 8,  7051GH Varsseveld  
of inleveren bij één van de bestuursleden. 
 
 
RABO CLUB  SUPPORT: 
Leden van de RaboBank kunnen hun favoriete club weer 
financieel steunen door hun stem uit te brengen.  
 
Dit kan van 5 tot 25 oktober.   
Denkt u weer aan ons en 
breng uw stem uit!     
 
 
 
 
 
 



Uitnodiging Afdelingsbijeenkomst: 
Woensdag 18 november 2020 in het Borchuus. 
Aanvang: s middags: 14.00uur / ’s avonds: 19.45 uur. 
De zaal is een half uur voor aanvang geopend. 
 
Alida van Leeuwen is psycholoog en happiness coach. Zij neemt 
ons mee in de wereld van betekenis van de lach en het positieve 
effect op ons lichaam en ons gemoed. Lachen ontspant de 
spieren, reduceert het nivo van stresshormonen, helpt ons 
immuunsysteem te versterken, het maakt ons blij, het vermindert 
pijn, is een goede oefening voor ons middenrif en buikspieren, het 
brengt mensen dichter bij elkaar, geeft zelfvertrouwen en doet nog 
veel meer… . Al met al: lachen is gezond! Dit wordt vast een 
gezellige en ontspannen bijeenkomst. 
 
Er kunnen, na de huidige norm, max. 30 personen deelnemen aan 
een binnenactiviteit, vandaar dat het programma op de middag en 
de avond plaats vindt.  
Bij aanmelding graag uw voorkeur aangeven: middag – avond – 
geen voorkeur.  Aanmelden is dus noodzakelijk!  
Dit kan van 9 tot 13 november  bij Lucy Hoogland - Zijlstra  
via email:          hooglandlucy@gmail.com  
of telefonisch:  0315-243117  tussen 18.00-19.00uur.  
 
Agenda: 
 
1. Opening  
 
2. Mededelingen 
 
3. Programma is elkaar mogen ontmoeten, bijpraten en genieten 
van een vrolijke middag / avond.  
 
4. Rondvraag en sluiting. 
 
 

 
Kosten voor koffie en een drankje zijn: € 4.00   
Zou u dit bedrag gepast willen meebrengen. 
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Alle genoemde activiteiten zijn 

 “ONDER VOORBEHOUD”  en    “OP EIGEN RISICO”. 
========================================== 

Bij KLACHTEN: verkoudheid/hoesten/keelpijn/ea,  
meldt u af en BLIJF THUIS!! 

========================================== 

Check voor aanvang ALTIJD even op de website  
of de afdelingsbijeenkomst is afgelast.  

 

 
Voor informatie over de activiteiten van onze vereniging:  
www.vrouwenvannu.nl , gebr.naam: lidvarsseveld  ww: var5042 
Op de site kunt u ook het verslag lezen van onze 
afdelingsbijeenkomst van 23 september jl.  
 
Wilt u een bijeenkomst bijwonen, maar u hebt geen vervoer, neem 
dan contact op met een van de bestuursleden. 
 
Voor in de agenda: 
Woensdag 16 dec.: Kerstviering in de Laurentius kerk, 19.45 uur. 
2021: 
Woensdag 6 jan.: Nieuwjaarsvisite in het Borchuus, 14.00uur. 
Woensdag 27 jan.:Jaarvergadering in het Borchuus, 19.45uur. 
 
Mocht u uw email adres nog niet hebben doorgegeven….zou u dat 
dan alsnog willen doen? U kunt Wilma Breuker, onze secretaris, 
zelf even een mail sturen: secretarisvvnvarsseveld@gmail.com 
 
 
De dames die dit reeds gedaan hebben 
krijgen de uitnodigingen de komende 
tijd ook via de mail, evenals de dames 
die met hun emailadres in het 
informatieboekje staan.   
Ontvangt u deze mail niet, laat het dan 
even weten aan de secretaris. 
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