
 Secretariaat: Hool 15 

5674 PA Nuenen 

 040 – 2841173 

Website : http://www.vvn-g.nl 

Bankrekeningnr. :  
NL49 RABO 01 3742 9355  

 

VrouwenVereniging   Nuenen - Gerwen 
 

                                                                        Nuenen 28 augustus 2022 

 

Beste leden, 

 

Iedereen verdient een club. Een plek waar je elkaar ontmoet, 

elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. 

Het seizoen van de VrouwenVereniging gaat weer van start. 

 

 

STEMMEN – STEMMEN – STEMMEN – STEMMEN -STEMMEN - STEMMEN 

Ook dit jaar doen wij mee met de Rabo Clubsupport. 

Vanaf 5 september t/m 27 september kunnen alle leden van de 

Rabobank Eindhoven weer stemmen. Ga naar Rabo Clubsupport 

2022. Je vindt ons onder V.V.N.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! 

STEMMEN – STEMMEN – STEMMEN – STEMMEN – STEMMEN –STEMMEN 

 

 

Woensdag 14 september:  

-18.00 uur eerste repetitie van het koor. 

-19.30 uur eerste bijeenkomst volksdansgroep. 

Interesse? Kom een kijkje nemen en doe gezellig mee of neem 

contact op met de leiding. (zie programmaboekje) 

Ook zijn wij naar leden op zoek die graag een steentje bij willen 

dragen voor de voordracht tijdens de kerstviering. 

 

Donderdag 29 september: Openingsbijeenkomst. 

Locatie: gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen.   

Zaal open: 19.00 uur. 

Aanvang: 19.30 uur. 

Programma: 

-Bij binnenkomst worden er lootjes verkocht. 

-Opening door de voorzitter. 

-Nieuw bestuurslid. 

-Mededelingen en doornemen van het programmaboekje( aub 

meebrengen). 



 

 

-Deze avond treedt voor ons op Gert van Boxtel. 

Al ruim 20 jaar verzorgt Gert optredens door heel Brabant. Humor is 

zijn belangrijkste wapen, er mag gerust meer gelachen worden, er 

is al genoeg ellende. Liedjes en conferences gaan over dagelijkse 

dingen. Van een ontroerend lied over een pas geboren kind tot 

een conference over een 100 jarige die het allemaal niet zo goed 

meer weet. 

 

Dinsdag 4 oktober: KIENEN. 

In het wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan10. 

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

 

Woensdag 5 oktober: EXCURSIE. 

Het nieuwe EDAH- Museum is sinds sept 2021 gevestigd in Loods20. 

Het  museum laat o.a. de ontwikkeling zien van de distributie en 

de productie van levensmiddelen uit vroeger tijden naar de 

supermarkt van nu. Ook zie je de hulpmiddelen die de kruidenier 

van vroeger had om zijn werk te kunnen doen en de middelen die 

de moderne supermarkt manager nu ter beschikking staan. 

Locatie: Edah-museum Binnen Parallelweg 2  5701 PH Helmond. 

Aanvang: 13.30 uur. 

Kosten: €6.00. Opgeven en betalen, voor 29 september, bij één 

van de bestuursleden of voor aanvang van de 

openingsbijeenkomst. 

Voor degenen die graag met de fiets gaan , is het om 12.45 uur 

verzamelen bij de Kiosk in Nuenen. 

 

Donderdag 13 oktober: WANDELING. 

We maken een wandeling van ongeveer 6 km richting de 

Papenvoortse Heide. Daarna drinken we samen een kopje koffie 

of thee. 

Verzamelen: 13.15 uur bij Francien Donkers Alverhool 3a  5674 RN 

Gerwen. 

Vertrek: 13.30 uur. 

Opgeven: bij Francien Donkers Tel.: 0638167104 of voor aanvang 

van de openingsbijeenkomst. 

 

 

 

Het bestuur. 


