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April 2021 Nieuwsbrief 
 

 
  www.Toevershof.nl/lid/vrouwenvannu 

 

 

Goedemorgen, -middag of-avond, 

Voor je zie je de nieuwe opzet van het nieuwsblad van de 

Vrouwen van Nu.  

Er is niet stilgezeten in deze periode, ook al lijkt dat soms wel 

zo. Er is veel niet mogelijk, maar we gaan toch weer 

proberen zaken op te pakken.  

Zo is er een nieuwe activiteit bijgekomen, Bakken. Wat is er 

gezelliger en lekkerder dan een eigen baksel maken en 

eten. Er zijn al aanmeldingen en we hopen op meer. 

De fietsclub wordt ook weer langzamerhand opgepikt. Er 

wordt een nieuwe route gemaakt en wanneer deze er is, 

krijgt eenieder die geïnteresseerd is bericht. 

Aan de startmiddag wordt ook druk gewerkt. Deze wordt 

dus ook niet vergeten. 

Er is weer veel te lezen in deze brief en we hopen dat jullie, 

wanneer het weer mogelijk is, allemaal komen en mee 

willen doen aan de activiteiten. 

Met hoopvolle groet, 

Nel van Os 

Voorzitter VvN. 

 

Bijeenkomsten 

Rectificatie 

In het programmaboekje staat een fout: de slotavond is op 

dinsdag 8 juni 2021. De slotavond zal plaatsvinden bij Pauline 

aan de Paasweg 19, Varik. 

 

Geplande 

evenementen 

8-6-2021 

Slotavond 

27-8-2021 

Startmiddag 

 

Denk aan  

Fotowedstrijd 

Uiterlijke inzenddatum is     

15  september 2021 

 

  In de buurt 

Lief en leed 

Wij wensen Jannigje 

Wildemans en Mien van 

Zuidam beterschap! 
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Jaarlijks dagje uit 11 mei. 

Het bestuur heeft besloten het reisje ook dit jaar weer te 

annuleren wegens Covid-19. We hopen dat de slotavond wel 

door kan gaan.  

 

Bloemschikken 

Helaas is in april de workshop Bloemschikken niet doorgegaan. 

Deze workshop is nu verplaatst naar 7 december 2021. Let op 

deze bijeenkomst staat niet vermeld in het jaarprogramma, het 

is dus een extra ingeplande bijeenkomst.  

 

Activiteiten 

  Oproep 

In de afgelopen maand zijn er de volgende ideeën voor 

activiteiten in kleine groepen binnen gekomen. 

- Tuinieren, uitwisselen van ervaringen en plantjes 

- Spelletjesavond, gedacht wordt aan Sjoelen, Catan, Machi 

Koro, Majong, Rummikub, Ticket to Ride of andere spelletjes 

die thuis liggen.  

Heb je belangstelling om hieraan deel te nemen of de activiteit 

te organiseren, bel dan naar één van ons of mail naar 

vvnvarikheesselt@gmail.com 

 

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 

 

 

 

 

 

   

 

 

   3 mei Willy de Jong 

10 mei Steef van de Wal 

12 mei  Riet Schelling  

24 mei Nel van Weelden  

28 mei Annemieke Brands 

28 mei Truus van der Pol  

28 mei Joke van Deenen 

31 mei Wien van Driel 
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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 foto! Graag zouden wij deze foto’s 

willen scannen en dan gebruiken voor de activiteiten rondom 

het jubileum.  

Privacy vraag: Wil je niet in een eventueel te maken 

jubileumboek staan, wil je dit dan doorgeven aan één van de 

bestuursleden.   

 

Fietsen  

Het is weer lente! We gaan weer fietsen.  In verband met corona 

zal er worden gefietst in twee groepen van 4 á 5 personen. Ter 

informatie: partners mogen mee, weliswaar op eigen kosten.   

De fietsdag is woensdag. Wil je meefietsen geef dit dan door 

aan Wien van Driel. Meld dan tegelijkertijd ook of je op de 

middag of in de avond wilt fietsen.  

 

Bakken 

Heb je zin deel te nemen aan de bakclub? Meld je aan bij 

Trudie of mail naar vvnvarikheesselt@gmail.com. 

 

 

 

 Bestuur 

  Nel van Os, voorzitter   

  06-15139483 

 

Wien van Driel, vicevoorzitter  

06-50437839 

 

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/vrouwen-

van-nu  

Bank: NL82 RABO 0350 6025 57 
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