
JAARVERSLAG 2016 . 

Weer is er een jaar voorbij, wat gaat de tijd toch snel. Wij, als bestuur hopen dat u allemaal weer met 

frisse moed het nieuwe jaar in gaat. Ook dit jaar willen we er weer een fijn, actief en misschien 

leerzaam jaar van maken. 

Zoals gebruikelijk kijken we terug op het afgelopen jaar. 
Op 1 jan. 2016 hadden we 220 leden, 31 december was dit aantal: 217. 
2 leden van onze vereniging zijn overleden: 8 juni overleed Dien van den Berg- ter Horst op de 
leeftijd van 88 jaar. Ze is 40 jaar lid geweest. 26 november is overleden: Rikie Kraan-Kuenen, ze was 
80 jaar en  35 jaar lid van onze vereniging. Wij, als vereniging, stonden even stil bij deze trieste 
gebeurtenissen. Enkele dames van het bestuur gingen de familie condoleren. Ook afgelopen jaar 
waren er dames die hun partner moesten missen. We bezochten de afscheidsdienst  als dit mogelijk 
was. Als de dames dit op prijs stelden, werden ze naderhand nog thuis bezocht. Iedereen die 
afgelopen jaar iemand uit de familie-of vriendenkring moest missen, wensen we veel sterkte toe. 
 
Dit jaar hebben 5 dames bedankt als lid. Gelukkig  kwamen er ook weer 4 dames bij, t.w. Gerrie Hofs, 
Truus Peters, Ria Kool en Johanna Kaminski. We hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen. 
 
Voor zover bekend hadden we dit jaar maar liefst 13 jubilerende bruidsparen. En wel vier x 40 jaar, 
vijf x 50 jaar, één x 55 jaar en drie x 60 jaar getrouwd. Telkens twee dames van het bestuur 
bezochten, indien gewenst, de bruidsparen thuis of evt. op de receptie. Met natuurlijk een mooi 
boeket bloemen. 
 
De dames van de ziekencommissies zijn afgelopen jaar ook weer  diverse keren op pad geweest om 
zieke leden te bezoeken. Zij brachten een attentie of bloemetje mee om de zieke dames op te 
vrolijken. 
 
Ook in 2016 hebben we een programma gepresenteerd met veel variatie. We hopen dat het in de 
smaak is gevallen.  
 
Dinsdag 7 jan: Nieuwjaarsvisite in de Eendracht. Na de goede wensen voor een ieder, kruipt onze 
voorzitter Betsy Kreeftenberg in de huid van gastspreekster. Ze neemt ons mee op één van haar 
reizen naar India en Nepal. 
 
Woensdag 27 jan: Jaarvergadering in “Het Borchuus”. Dit jaar hadden we maar liefst 16 jubilarissen.  
3 dames waren 25 jaar lid, 2  dames 40 jaar, 5 dames 45 jaar, 1 dame 50 jaar, 3 dames 55 jaar en last 
but not least: 2 dames die maar liefst 60 jaar lid waren. Ze kregen een mooi boeket bloemen, een 
oorkonde en een attentie. Hierna volgde de fotoshoot.  
We nemen afscheid van onze voorzitter Betsy Kreeftenberg. De vice voorzitter Dineke Harmsen 
bedankt haar voor al het werk dat ze voor onze vereniging heeft gedaan en overhandigt haar een 
boeket bloemen en een cadeaubon.  Uiteraard met een welgemeend applaus van de aanwezigen. 
Betsy wordt opgevolgd door Nettie Bruil.  
Na het officiële gedeelte vertelt  de heer Anne Oosterbaan uit Sinderen, ons het één en ander over 
de Plattelandsraad van de Gemeente Oude IJsselstreek.  
 
Maandag 22 febr: huisarts Rob Sijbers uit Veenendaal geeft een boeiend betoog over Artsen zonder 
Grenzen. 
 
Dinsdag 22 maart: Linda Mol geeft een korte uiteenzetting over het vluchtelingenwerk in onze 
gemeente. De heer Henk Hietbrink vertelt  interessante wetenswaardigheden over de ooievaar en 
het ooievaarsdorp Gorssel. 



Dinsdag 5 april: een extra avond voor leden en niet-leden. De organisatie Remedica licht ons voor 
over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Ook vertellen ze het één en ander over incontinentie. 
 
Donderdag 21 april: de heer Evert Duim, zelf lymepatient, vertelt ons over de teek , de veroorzaker 
van de ziekte van Lyme. 
 
Woensdag 25 mei: Vrouwencabaretgroep Pandora uit Apeldoorn geeft een show getiteld: 
“Kakelbont”. Dit was een ontspannende, laatste avond van het seizoen. 
 
Maandag 19 sept: Lusanne Klein Kranenbarg uit Ruurlo toont ons allerlei soorten en maten lingerie.  
Een aantal dames van onze vereniging showen na de pauze diverse ochtendjassen en nachtkleding. 
 
Woensdag 19 okt: de gezamenlijke avond met het VrouwenNetwerk. Dit jaar door ons 
georganiseerd. Marjan van den Berg, columniste van Margriet en bekend van boeken als: Sanne, 
vertelt ons over haar werk. Humoristisch en ook herkenbaar. 
 
Dinsdag 22 nov: mevr. Johanna van Nieuwstadt-van Hooff ( zus van Antoon van Hooff) laat ons de 
geschiedenis horen van de inmiddels “Koninklijke” Burgers’Zoo.  Dit familiebedrijf bestaat al meer 
dan 100 jaar. 
 
Woensdag 14 dec: de jaarlijkse Kerstviering verzorgd door de leden van de Kerstfeestcommissie. 
Met muzikaal optreden en begeleiding   van “Joy for Music” 2 zangeressen en 3 muzikanten.  
 
De avonden worden gemiddeld door 106 dames bezocht.  
 
De Provinciale Ontmoetingsdag  op 14 april,  vindt dit keer plaats in Klarenbeek. Het thema is: Eerlijk. 
Sprekers die dag zijn: Peter dan de Pol van een plantenzadenveredelingsbedrijf uit Twello, en Alien 
Huizing van de Stichting Max Havelaar. Na de pauze is er een optreden van Mylou Frencken, bekend 
als barjuffrouw bij de quiz: met het mes op tafel. Zes bestuursleden en drie leden bezoeken deze dag. 
26 april is de agrarische P.R. dag in Appeltern. Die dag wordt er een bezoek gebracht aan: wijngaard 
“de Kleine Heerlijkheid” in Horssen, koeientuin “de Diervoort” in Overasselt, fruittuin “de Zandroos” 
te Afferden en komkommerkwekerij Willems in Ewijk. Een leerzame en gezellige dag, georganiseerd 
door de afdeling uit het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen. 
 
2 juni staat de jaarlijkse bustocht op het programma. Dit keer gaat het richting Noord-Brabant. 
Met de “Duinexpres” worden de Loonse en Drunense Duinen doorkruist. Vervolgens wordt de enige  
kamelenmelkerij in Europa bezocht. Deze is te vinden in Berlicum. De dag wordt afgesloten met een 
diner in Duiven. De hele dag komen we ook  niets tekort wat betreft eten en drinken. 
 
11 en 19 mei is de halve-dag fietstocht. Het Grenslandmuseum in Dinxperlo en de mooie tuin “het 
Meihuus” van de fam. Duitshof te Breedenbroek worden bezocht. Uiteraard gaat de route over 
allerlei mooie wegen en weggetjes. 
25 augustus  is de hele-dag fietstocht. Via een prachtige route gaat het naar Doesburg waar we o.a. 
het Mosterdmuseum bezoeken. Ook bij deze fietstochten wordt de inwendige mens niet vergeten. 
 
6 augustus gaat het bestuur “de boer op” . We starten en eindigden bij loonbedrijf  van Hal in Voorst. 
Tuinclub  “de Tuinleu” zijn  aanwezig met een kraampje met diverse bloemstukjes en anderen 
artikelen en helpen met het bakken van een flinke stapel pannenkoeken. Deze dag fietsen we o.a. 
naar  de wijngaard van Leon Masselink en een biologische koeienboerderij. Het is ook weer een 
leerzame dag, alleen jammer dat het af en toe stortregent. 
 



14 oktober gaan enkele bestuursleden op bezoek bij de witlofkwekerij van Erik Hiddink te Sinderen, 
het groentebedrijf Smits in De Heurne en het “Sinderens Weidekalf” van Robert en Martine 
Rosenbaum , aan het Vriezelaar. Dit in het kader van “Kijkje bij de Buren”. 
 
24 oktober is de Ringavond in Aalten. Het Bestuur en diverse leden gaan op “slachtvisite” . 
Enkele dames van de Oudheidkundige Vereniging Oud Noordijk verzorgen deze avond. Op ludieke 
wijze vertellen ze ons over het slachten zoals dat in de vorige eeuw vaak gebeurde. Uiteraard krijgen 
we ook van alles te proeven.  
 
21 november is er een gezellige avond bij de “Radstake” georganiseerd door de Geld. Plattelands 
Vrouwen Organisaties. Hier treedt een cabaretgroep van Vr. van Nu afd. Warnsveld op. Verschillende 
bestuursleden en ook leden gaan hier naartoe. 
 
12 december wonen enkele leden van het Bestuur de avond bij van “Helden om de Hoek”, in 
Amphion. Ook dit jaar is er voor ons geen prijs, maar de avond is gezellig. 
Dit jaar hebben wij, als bestuur, nog weer enkele van onze clubs bezocht . We zijn nu bij alle clubs 
geweest en hebben kunnen zien en horen wat er zo al gebeurt en hoe gezellig het is. 
Dit jaar doen we natuurlijk weer mee aan de Varsseveldse optocht. Deze keer  met een prachtige 
wagen, met als titel “Onvermijdelijk”.  Al het werk, in eerste instantie, verricht door de 
optochtcommissie wordt dit jaar beloond met een 2e prijs.  Naar mijn mening zeer terecht. De laatste 
dagen wordt er natuurlijk weer gepit en geplakt door veel leden, vaak vergezeld door (klein)- 
kinderen. Het is zoals altijd weer een gezellige boel, met hapjes en drankjes en soep, gemaakt door 
de soepcommissie.  
 
Er is weer een computercursus.  
De Cultuurclub bezoekt ook weer diverse interessante musea en/of tentoonstellingen. 
 
Dit is het einde van mijn verhaal. Wat zijn we dit jaar weer actief geweest, en dan heb ik nog niet 
eens de activiteiten van de diverse clubs genoemd. Wij als Bestuur hopen dat u, van alles waaraan u 
hebt meegedaan, hebt genoten. We bedanken iedereen die een steentje heeft bijgedragen, en u 
allemaal voor de trouwe opkomst.  
 
Hopelijk wordt 2017 weer een gezellig en bovenal gezond jaar voor ons allemaal . 
 
 


