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                                                                          Nuenen 13 oktober 2021   

Beste Leden,  

  

  

STEMMEN-STEMMEN-STEMMEN-STEMMEN-STEMMEN-STEMMEN.  

Wij doen mee met de Rabo Clubsupport.  

Vanaf  4 tot en met 25 oktober kunnen alle leden van de 
Rabobank Eindhoven weer stemmen. Via de Rabo app of ga naar 

Rabo Clubsupport 2021. Klik op, stem op  jouw favoriete club, 

daarna op zoeken, Je vindt ons onder VVN-G. Het aantal 

stemmen bepaalt de hoogte van de bijdrage. Kunnen wij rekenen 

op die van jou? Draag uw eigen VrouwenVereniging Nuenen-

Gerwen een warm hart toe!  

  

 

Donderdag 28 oktober: WIJ VROUWEN VIEREN.  

Aanvang: 19.30 uur.  

Locatie: Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen.  

Kerk open: vanaf 19.00 uur. 

We beginnen met een korte overweging verzorgd door het 

bestuur en het koor van de VrouwenVereniging.  

Na een kopje koffie/ thee gaan we genieten van  

Dubbel-Trubbel. De artiestennaam van de tweelingzusjes Martens, 

een rasecht Helmonds amusements-duo. 

Dit belooft een gezellige avond te worden.  

Voor aanvang worden er lootjes verkocht. 

  

Dinsdag 2 november 

en 

Dinsdag 7 december: KIENEN.  

In het wijkcentrum Scarabee Mantelweeuwlaan10.  

Aanvang: 20.00 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom.  

 

  



 

    

  

Dinsdag 9 november: LEZING door Francien van de Ven, manager 

van Grootenhout in Mariahout. Zij vertelt over dementie op 

ouderenlandgoed Grootenhout en over haar boek, Hoe dan.   

(na afloop te koop).                                                                    

Locatie: D’n Heuvel in Gerwen.                                              

Aanvang: 13.30 uur.                                                                 

Opgeven: voor de bijeenkomst Wij Vrouwen Vieren of telefonisch 

voor 3 november bij Francien telnr. 0638167104.                                                      

Kosten: Incl. koffie/thee €4.00, betalen op 9 november.              

Opgeven voor deze activiteit kan ook via info@vvn-g.nl.  

 

Woensdag 8 december: KERSTREIS.                                                          

Dit jaar gaan we naar de kerstmarkt in Antwerpen.                     

Ieder jaar staat de stad namelijk helemaal in het teken van  

‘Winter in Antwerpen’ en wordt er van alles georganiseerd. Stap 

het reuzenrad in, drink glühwein in één van de winterse pop-up 

bars of ga lekker winkelen in de sfeervol verlichte binnenstad. 

PROGRAMMA:                                                                                   

08.30 uur   vertrek Gerwen vanaf het Heuvelplein.                      

08.45 uur   vertrek Nuenen vanaf het Vincent van Goghplein.  

09.30 uur   verwachte koffie/thee stop in Hoogeloon.                 

11.30 uur   verwachte aankomst in Antwerpen.                           

17.00 uur   vertrek Antwerpen.                                                         

18.00 uur   genieten van een 3-gangen menu in Casteren.  

20.00/20.30 uur vertrek uit Casteren terug naar Nuenen/Gerwen. 

Kosten: €45,00                                                                                

Betalen is opgeven: €45.00 overmaken, op                                

bankrekeningnr:  NL 49 RABO 0137429355.  Met vermelding van 

voor-en achternaam. Helaas, vol is vol.  

Zorg voor een geldig I.D. of paspoort, een mondkapje en bewijs 

van vaccinatie of negatief test bewijs. 

 

Wijziging: de kerstviering wordt verzet naar woensdagavond  

22 december in Het Klooster. 

Zorg wel voor een bewijs van vaccinatie of negatief test bewijs. 

                                 

Het bestuur. 
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