
TERUGBLIK  2014 
 
 
Het jaar 2014 is weer voorbij. Wij als bestuur hopen dat u als leden van onze vereniging weer 
met goede moed het nieuwe jaar tegemoet zien en dat we er samen weer een actief, 
ontspannend en zeker niet te vergeten een gezellig jaar van maken. 
 
Natuurlijk blikken we terug op het afgelopen jaar. Onze afd. had op 1 jan. 2014 222 leden en 
op 31 dec 2014 hadden we 223 leden. 
 
21 juli is mevr. Vreman-Jansen op 71 jarige leeftijd overleden, ze was 43 jaar lid. 
 
3 aug. is mevr. Wisselink-Wossink op 84 jarige leeftijd overleden, zij was 38 jaar lid. 
 
24 nov. is mevr Jolink-Reusink overleden op 66 jarige leeftijd, zij was 13 jaar lid.  
 
Enkele dames van het bestuur en leden van de vereniging bezochten de rouwdiensten of 
gingen condoleren. 
 
Ook zijn er mannen overleden van leden van onze vereniging. Hier werd, als het mogelijk 
was, de rouwdienst bezocht. Indien men het op prijs stelde, werd er later een bezoekje 
gebracht. 
 
We wensen een ieder met zo’n groot verdriet veel sterkte toe in de komende jaren. 
 
Vier dames hebben zich bedankt als lid van onze vereniging en we hebben acht nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Mevr. Hoogenboom, mevr. den Hertog, mevr. Duitshof, mevr. 
van Liere, mevr. v.d. Laan, mevr. Tolkamp. Mevr. Raterink. Mevr. Hoogland. 
 
Van Harte welkom. 
 
We hadden, voor zover wij weten, vier 50 jarige bruidsparen en vijf 40 jarige bruidsparen in 
ons midden. Wij als bestuur bezochten de recepties of brachten een bezoekje aan huis als 
dit op prijs werd gesteld. Natuurlijk brachten we namens onze vereniging een presentje mee. 
 
Onze zieke leden werden zoveel mogelijk bezocht door de verschillende ziekencommissies 
met een bloemetje of een ander attentie. 
 
Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om een zoveel mogelijk gevarieerd programma te 
brengen. Wat voor de één interessant was, maar voor de ander zeker niet, maar verschil in 
interesse blijf je houden en dat is maar goed ook, anders zou onze vereniging ook erg saai 
worden. 
 
Maandag 6 jan. werd de Nieuwjaarsreceptie gemeente Oude IJsselstreek door twee dames 
van het bestuur bezocht. 
 
Dinsdag 7 jan.  Nieuwjaarsreceptie in de Eendracht.                           
Deze middag was natuurdiëtiste Nelleke Dillema uit Gaanderen onze gast om over 
verschillende diëten te vertellen en ook om af te vallen. Deze middag was voor iedereen een 
steuntje in de rug om met heel veel energie en weinig maar gezond eten het nieuwe jaar in te 
gaan. Er werd getrakteerd op een oliebol en een lekker glaasje glühwein. Hoezo gezond en 
afvallen? Een gezellige middag en natuurlijk heel veel goede wensen.  
 



Woensdag 29 jan. ledenjaarvergadering in het Borchuus.                        
Er waren 17 jubilarissen, variërend van 25 tot 55 jaar lid zijn van Vrouwen van Nu. Zij kregen 
een oorkonde, een cadeautje en een bos bloemen uit de handen van de voorzitter namens 
Vrouwen van Nu. Hierna werden alle jubilarissen op de foto gezet. 
Er werd afscheid genomen van ons bestuurslid Hanny Oberink. Zij zorgde voor de inhoud 
van de convocatie en was afgevaardigde van het ringbestuur. Met dank voor het vele werk 
vergezeld van een bosje bloemen en een cadeau bon. 
Na de pauze kwamen Mevr. v.Schaik en Annie Rutgers ons vertellen over geboorte rituelen. 
Mevr. V.Schaik vertelde over haar werk als vroedvrouw en Annie over haar werk als 
kraamverzorgster. Een zeer boeiende avond. 
 
Donderdag 20 febr.                                                                               
Deze avond werd ons verteld over de W.M.O.  Hoe je een beroep kan doen op hulp in allerlei 
vorm. Al moeten we nu constateren dat alles toch wel een beetje veranderd is het laatste jaar 
en hulp vragen niet zo makkelijk meer is. Een informatieve avond. 
 
Woensdag 19 maart 75 jarig jubileumdag.                                              
Als we alle reacties achteraf samenvatten, dan kunnen we zeggen dat het een zeer 
geslaagde dag is geweest. Met voorop de gezelligheid, de lekkere lunch, geserveerd door 
enkele mannen, wat zijn die toch geëmancipeerd.                                                                                        
De wandeling door 75 jaren vrouwen van nu, door het bestuur met daarbij geprobeerd de 
kleding aan te passen, viel zeker in de smaak. De geborduurde kleden gemaakt door 
handwerk groepen van 75 jaar plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu hingen sierlijk 
tentoongesteld.  Het lekkere advocaatje en het warme hapje ‘s avonds vond gretige afname.                                                                                                    
De avond werd verzorgd door de cabaretgroep “Hoezo” met leuke sketches en anekdotes.                                                                         
Aan het eind van de avond kreeg iedereen een handdoekje met daarop het logo van 
Vrouwen van Nu mee naar huis.      
Terug kijkend denk ik dat het een fijne dag was met de verbondenheid van vrouwen onder 
elkaar 
 
Maandag 22 april.                                                                                  
Deze avond werd er een film gedraaid over Varsseveld. Deze film was in het jaar 1962 
opgenomen in opdracht van de Plattelands vrouwen.           
De film toonde Varsseveld in zijn oude glorie. Voor veel mensen herkenbaar, ook de 
personen die er in voorkomen werden met enthousiasme herkend. De film kon men kopen 
voor tien euro. 
 
Dinsdag 20 mei.                                                                                      
Deze avond staat in het teken van smartlappen. De Larmoyantjes uit Doetinchem verzorgden 
de avond. Bekende en echte droevige liedjes passeerden de revue. Ook konden we 
meezingen zoals: Marietje wilde naar het bos toe gaan en aan de Amsterdamse grachten. 
Het was zeker ook weer een duik in het verleden. 
 
Maandag 15 sept.                                                                                  
Deze avond werd verzorgd door de oud voorzitters. Zij hadden Kees Bos uitgenodigd voor 
een muzikale bingo. Dat was natuurlijk opletten maar ook hier weer, we kenden toch heel 
veel liedjes nog, dus met ons geheugen is nog niet zoveel mis mee. 
 
Woensdag 22 okt.                                                                                  
Deze avond was samen met Vrouwen Netwerk. Vrouwen van Nu moest deze organiseren, 
en ik moet zeggen dat we ietwat teleurgesteld waren van wat deze avond ons bracht.                                                             
We werden ondergedompeld in een net van jaartallen, van koningen en prinsen die voor ons 
niet zo bekend waren. Voor ons gevoel was de vorst aan tafel niet aanwezig.  



Dhr. Thomassen gaf een ander voorstelling dan dat wij verwacht hadden en dat kan soms 
een keer gebeuren. 
 
Donderdag 20 nov.                                                                                  
Dhr Rammers van de hersenstichting vertelde ons deze avond hoe zijn stichting grotendeels 
afhankelijk is van donatie. Hij gaf uitleg over onze hersencellen, onze slaap en hoe wij zelf 
kunnen proberen om onze hersenen gezond en actief te houden. Een zeer interessante 
avond met stof tot nadenken. 
 
Woensdag 17 dec.                                                                               
Kerstviering met een eigen zangkoortje, een groepje van de accordeon vereniging en een 
trompettist die het koortje zo nu en dan ondersteunde. Heel mooi. Enkele gedichten werden 
voorgelezen en in de pauze was het traditionele drankje, onze vruchtenbowl, weer aanwezig.                    
Na de pauze speelde de Heelwegse toneelvereniging een kerstspel over ontheemden. Het 
was een ingrijpend stuk over een moeder die haar kind zocht in een opvang kamp en tegen 
beter weten in wist dat haar zoon gestorven was.                                                                                        
We waren onder de indruk van de spelers die dit op een sublieme wijze opvoerden.                                                                                             
Aan het eind van de avond werden we verrast met een doosje bonbons als afsluiting van ons 
jubileumjaar. De kerstbakjes, gemaakt door de kerstcommissie, werden aan het eind van de 
avond meegenomen en gegeven aan zieken, 80 jarigen en ouder.  
 
De avonden werden gemiddeld bezocht door 115 dames, dit was meer dan vorig jaar, maar 
het jubileum zal daar zeker invloed op hebben gehad. 
 
Op 18 en 19 april was er de Gelderse handwerktentoonstelling in Vorden waar enkele dames 
naar toe zin geweest. 
 
De provinciale ontmoetingsdag was dit jaar op 3 april in de Radstake te Heelweg, dus lekker 
dichtbij voor onze afdeling. Het hele bestuur was aanwezig en nog wat leden die allemaal 
genoten van de cabaretgroep “Jong Belegen” met hun programma “koes-koes”.  
 
De agrarische P.R. dag was dit jaar op woensdag 30 april en startte in Laren. Vandaar uit 
werden er bezoekjes gebracht aan o.a. een paardenopfok bedrijf, roodvleesveebedrijf, een 
melkveehouderij en een geitenbedrijf. Er gingen van onze afdeling twaalf dames mee. 
 
Het jaarlijkse reisje was dit jaar op donderdag 22 mei. We gingen die dag richting Ankeveen. 
Nadat we heerlijke koffie met net zo lekker gebak hadden gekregen, maakten wij een rondrit 
langs de Vecht, een werkelijk prachtige omgeving. Hierna een prima lunch, daarna kregen 
we een rondleiding in Naarden waar we vele mooie plekjes zagen. De dag werd besloten met 
een diner in Babberich, wat we ons natuurlijk ook weer heerlijk lieten smaken. Wij hebben 
van de dag en van al het lekkere eten genoten. 
 
Op de sportieve toer zijn we ook geweest, we gingen fietsen twee halve dagen en een hele 
dag. 
 
De halve dag fietsten we via onze prachtige Achterhoekse kerkepaden richting Sinderen 
waar we bij de Fam.Lammers even mochten duiken in een stukje kleren nostalgie. Bijna 
allemaal kleding van onze jeugd en daarvoor. Hier dronken we koffie met een stuk vlaai en 
spoedden ons weer op onze stalen ros, ja de meeste dames met ondersteuning, hoe fijn. 
We kwamen uiteindelijk aan in Tandem waar we in de hut van de natuurliefhebbers hebben 
rondgekeken en uitleg kregen over een stukje natuur. Als laatste fietsten we naar café de 
Vos in Westendorp, waar we lekker gegeten hebben. 
 



De hele dag fietsen was op 3 sept. We fietsten naar de Slangenburg waar we in een theetuin 
koffie of thee dronken en bezochten een zorgboerderij. Hierna fietsten we naar een wijn huis 
aan de Witte brink in Zelhem, waar we een rondleiding hebben gemaakt met aansluitend een 
lunch. We fietsten naar de ezels op de vuilnisbelt van Zelhem en hierna terug naar huis waar 
we onderweg stopten in Halle om daar een lekkerhapje te eten.  
Al met al ook weer een heel fijne dag. 
 
Reiscommissie bedankt.  
 
Op 2 aug. “Fietsen de boer op”. Met deze tochtier bezochten we vee boerderijen en een 
ijsboerderij . De tuinclub “De Tuinleu “ hadden er met veel verve pannenkoeken gebakken en 
stonden met een kraampje met allerlei eigen gemaakte spulletjes te verkopen. 
 
In augustus was er weer het bloemen pitten en plakken voor de optocht wagen. Waar toch 
weer heel veel dames aanwezig waren om te helpen. 
 
Het voorwerk was gedaan door de wagenbouw commissie, en deze had al heel wat uurtjes 
achter de kiezen, maar waren met de plakdagen nog even enthousiast, wat een energie. De 
prijs viel ons iets tegen, de derde prijs, want zeg nou eerlijk als je met onze ogen kijkt hadden 
we zeker de eerste verdiend, maar zo gaat dat nu eenmaal. 
 
  
 


