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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020 
 
 
Lieve dames, 
 
Het is inmiddels al weer begin oktober. Een lange, Hollandse zomer ligt achter ons 
en de herfst doet zijn intrede. 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, hadden we weer zin en zagen we 
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten op een gezellige afdelingsavond. 
 
Helaas houdt het COVID-19 virus ons nog steeds en momenteel juist weer steviger 
in de greep. 
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen èn het advies vanuit het landelijk bureau 
vinden wij het dan ook verstandig de afdelingsavond van 13 oktober af te gelasten. 
Annemarie Fokker is inmiddels afgezegd. 
 
Natuurlijk houden we de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Als er mogelijkheden 
zijn om de afdelingsavond van 10 november, waar Carla van Mourik ons over haar 
acupunctuurpraktijk komt vertellen, door te laten gaan laten we dat in de volgende 
nieuwsbrief weten. De dames die hebben aangegeven wel afdelingsavonden te 
willen bezoeken, kunnen elkaar dan wellicht weer ontmoeten. 
 
Vooralsnog zijn er geen bezoeken aan theater- en filmvoorstellingen gepland. Ook 
hiervoor geldt dat we eerst ‘betere tijden’ willen afwachten. 
 
Op onze vraag foto’s te leveren voor het nieuwe jaarboekje heeft 1 van onze leden 2 
mooie foto’s aangeleverd. Zij is daarmee natuurlijk ook meteen de winnares. Zij krijgt 
binnenkort een attentie van het bestuur. 
 
Onze afdeling heeft zich voor Rabo Clubsupport ingeschreven. Als lid van de 
Rabobank mag je 5 stemmen uitbrengen: maximaal 2 stemmen op eenzelfde club. 
Voor zover je nog geen lid bent van Rabobank West Betuwe: dit gaat simpel via 
online bankieren of via de Rabobank app. Uiteraard hoef je niet op ons `kluppie` te 
stemmen (zou natuurlijk wel fijn zijn). Op Varik.nl staan alle clubs/verenigingen uit 
Varik en Heesselt waar je je stem op kunt uitbrengen. Stemmen is mogelijk tot 25 
oktober. 
 
Om toch zoveel mogelijk verbinding met elkaar te houden hebben wij gedacht dat de 
nieuwsbrief ook een mooie plaats is om lief en leed met elkaar te delen. 
Wij vragen jullie om ons op de hoogte te brengen als er zich leuke of minder leuke 
dingen afspelen in het leven van onze leden. Wij kunnen hen dan namens alle leden 
een hart onder de riem steken en het via onze nieuwsbrief met elkaar delen, zodat er 
ook persoonlijk gereageerd kan worden. 
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25 september hebben wij Truus en Cees van der Pol een mooie bos bloemen 
bezorgd om hen te feliciteren met hun 56-jarig huwelijk (normaal gebeurt dit bij een 
55-jarig huwelijk; zij waren er vorig jaar bij ons ‘tussendoor geglipt’). 
27 september is Henk, de man van Steef van der Wal, overleden. Wij hebben 
namens alle leden een kaart gestuurd. 
 
Rest ons nog jullie allemaal een rustige, fijne oktobermaand te wensen in goede 
gezondheid! 
 
Annemieke, Ida, Joke en Riekie 


