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Startmiddag

Bijeenkomsten
Slotavond, 8 juni 2021

7-12-2021

Helaas wegens de covid-19 maatregelen, waaronder
mondkapjes, ontsmetten van tafels en bestek, willen wij de
slotavond niet doorlaten gaan. De eerste maal dat wij elkaar
hopelijk weer zullen zien zal zijn op 27 augustus 2021. Wij kijken
ernaar uit!

Extra bijeenkomst
Bloemschikken

Denk aan
Najaar 2021
Vooruitkijkend naar de activiteiten en bijeenkomsten in het
najaar 2021 hebben drie leden aangeboden te rijden voor onze
niet zo mobiele leden:

Fotowedstrijd
Uiterlijke inzenddatum is
15 september 2021In de
buurt

Ditty Zingel -- 06-34204029
Uli Weijgertse – 06-22770846 / 0344-652042, opgeven dinsdag
tussen de middag
Dina van Koeverden
Wil je graag opgehaald worden, neem dan contact op met een
van de bovengenoemde dames.
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Activiteiten

Fietsen
Heerlijk! We kunnen weer fietsen! De volgende fietsmomenten
zijn geprikt:
Woensdag 9 en 23 juni
Woensdag 7 en 21 juli
Woensdag 4 en 18 augustus
Woensdag 8 september (als het weer dan nog goed is).
Allen starten om 13.15 uur bij Toevershof.
In verband met Covid-19 zal er worden gefietst in groepen van 4
á 5 personen.
Tijdens de rondgang met de bloemen en bij het opgeven voor
de fietsactiviteit hoorden wij dat vele leden voorkeur hebben
om deze activiteit enkel met vrouwen te doen. In de vorige
nieuwsbrief is aangegeven dat iedereen welkom is. Dat blijft! Wij
zijn een vereniging voor en door vrouwen, dus de activiteit is
enkel toegankelijk voor vrouwen.

5 juni Pauline Mocking

Heb je je niet opgegeven voor de fietsclub en toch zin in fietsen?
Zorg dan dat je om 13.15 uur op bovengenoemd fietsmoment
aanwezig bent bij Toevershof.

7 juni Leentje van Deutekom

Qua organisatie is het natuurlijk wel handiger te weten wie er
mogelijk allemaal meefietsen.

13 juni Trudi van Tintelen

13 juni Annie Wouterse

23 juni Jannigje Wildemans
27 juni Marie Verhoeks

Ter herinnering
Workshop ‘omgaan met de computer of tablet’
Door de huidige situatie met alle maatregelen betreffende
Covid-19 is het van groter belang geworden om goed te kunnen
omgaan met een computer, laptop en/of telefoon.
Wij willen daarom één of meerdere workshops organiseren
waarbij je allerlei vragen kan stellen over het omgaan met de
computer. Heb je belangstelling om hieraan deel te nemen bel
één van ons of mail naar vvnvarikheesselt@gmail.com
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Jubileum.
In oktober bestaat de Vrouwen van Nu, Varik Heesselt 75 jaar.
Graag willen wij foto’s verzamelen uit deze periode. Wie heeft er
in haar fotoalbums nog een of meerdere foto’s? Graag zouden
wij deze willen scannen en dan gebruiken voor de activiteiten
rondom het jubileum.
Privacy-vraag: Wil je niet in een eventueel te maken
jubileumboek staan, dan kan je dit doorgeven aan één van de
bestuursleden.

Heb je ideeën voor activiteiten in kleine groepen:
Bel of mail naar een van de bestuursleden.

Bestuur
Nel van Os, voorzitter
06-15139483
Wien van Driel, vicevoorzitter
06-50437839

Deelnemen aan de bak club: Trudie van Tintelen
Deelnemen aan de fietsclub: Wien van Driel

Pauline Mocking, secretaris
06-41612123
Ida Schinkelshoek,
penningmeester
06-20130325
Trudie van Tintelen,
ledenadministratie
06-46064484

Colofon
Vrouwen van Nu, Varik Heesselt
Secretariaat
Paasweg 19, 4064RN Varik
Foto
Wien van Driel
vvnvarikheesselt@gmail.com
Website:
www.toevershof.nl/lid/vrouwenvan-nu
Bank: NL82 RABO 0350 6025 57
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