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NIEUWSBRIEF MAART 2021 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
Bij deze ontvangt u, samen met het Jaarboekje 2021, deze Nieuwsbrief. 
Via dit schrijven hopen we u enigszins op de hoogte te houden wat er binnen de 
vereniging zoal gaande is. Helaas is er door het covid-19 virus nog geen sprake van 
het organiseren van activiteiten, maar we willen graag het onderstaande met u delen: 

 
Helaas hebben we onverwacht afscheid moeten nemen van 
Fien Messink - Aalderink.  
Zij was 40 jaar lid van onze vereniging en in januari jl mochten we 
haar hiervoor nog huldigen.  
Wij wensen familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.  
 

* Jubilarissen 
Onze jubilarissen hebben we persoonlijk de oorkonde + kado + bloemen 
overhandigd. We hopen op een later tijdstip toch nog even bij elkaar te kunnen zitten 
om dit heugelijke gebeuren te vieren, zij het in klein comité.  
Een ‘groeps’foto van hen staat op de website.  
 
* Financiën 
Kascontrole: deze is uitgevoerd door Lineke Mulder en Joke Heuten en zij hebben de 
financiën goedgekeurd. Lineke had nog enkele tips voor onze penningmeester Gerrie 
waar ze zeker gebruik van wil maken. Bij deze: Lineke en Joke: BEDANKT. 
De kascontrole 2022 wordt gedaan door Joke Heuten en Marianne Neerlaar.  
 
* Bestuurswisseling 2021 
Willemien Schuurman heeft het bestuur reeds verlaten, een afscheid wordt haar nog 
aangeboden zodra de coronaregels dit toelaten.  
In het bestuur is toegetreden: Gonny ten Brinke. Herbenoemd als bestuursleden zijn 
Lucy Hoogland en Ineke van der Laan.  
 
* Jaarboekje 
Het boekje voor dit jaar is weer klaar en bij deze door u ook ontvangen. Mochten er 
wijzigingen zijn qua personen, mailadressen of tel.nummers in commissies, clubs 
e.a. zou u dit dan willen doorgeven  aan: 
Ineke van der Laan, mail: inekevdlaan@hotmail.com of 0315 – 243 548  
 
* Nieuwsbrief digitaal 
Na de zomer worden alle uitnodigingen / nieuwsbrieven en andere 
informatie alleen per mail verstuurd aan alle leden waarvan wij een 
mailadres hebben ontvangen. De andere leden krijgen de 
nieuwsbrief natuurlijk, zoals u gewend bent, op papier in de 
brievenbus. 
Ps: denkt u eraan om bij veranderingen  van mailadres dit ook aan 
het secretariaat door te mailen:   
Wilma Breuker: secretarisvvnvarsseveld@gmail.com  
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* Wagenbouw 2021 
Ook weer hoopvol nieuws: Hannie Wisselink is door de optochtcommissie AOV 
benaderd om als bouwgroep VvN dit jaar mee te willen werken aan het tot stand 
komen van een optocht, m.a.w. wil VvN dit jaar weer een optochtwagen maken…. 
De bouwgroep ziet dit wel zitten om te doen maar ze willen wel vooraf weten of er 
straks, in augustus, ook dames zijn die willen komen bloemen pitten.  

We gaan er wel van uit dat u gevaccineerd, klachtenvrij of negatief getest bent  
Vandaar nu de vraag aan u allen: 
“Wie wil er dit jaar komen pitten?” Locatie = bij INTERCAM.  
Data: 16-17-18-(19) augustus. 
Om zicht te krijgen op het aantal leden die willen komen helpen pitten, vragen we u 
om u toch al op te geven bij: Hannie. Natuurlijk realiseren we ons dat dit nog erg 
vroeg is…, maar de bouwgroep gaat niet bouwen als er geen pitters beschikbaar zijn 
in die periode!   
Dus…geef u op, via mail: jhwisselink@gmail.com of tel: 0315-242577 
 
* Provinciaal Nieuws 
In februari hebben we een brief ontvangen van de Impuls groep. Impulsgroep heeft 
samen met het Provinciaal bestuur het plan opgevat: “Pilot opzetten voor 
vrouwenlabs.” Meer hierover leest u in de brief die u is toegemaild en die ook te 
lezen is op onze website onder het kopje: Nieuws. 
Hebt u geen mail maar wilt u deze brief wel ontvangen laat het ons weten, via 
secretariaat: Wilma Breuker:  telnr: 0315 – 242990 dan sturen we u de brief alsnog 
toe.  
 
* Zomertijd 
Denkt u allen aan het verzetten van de klok?  
Op 28 maart gaat de zomertijd weer beginnen, dus 
om 2.00uur  ’s nachts de klok 1 uur vooruit 
zetten…. !!  
 
 
 

4-5 April: PASEN                            
  DE VREUGDE VAN PASEN 

                     in deze tijd van het jaar 
    nu de dagen fors gaan lengen 
          wens ik u al het goede 
       dat Pasen u kan brengen 

           dat de schoonheid van dit seizoen 
     de winter vlug mag verdringen 

  en dat de vreugde van Pasen 
                u het hele jaar mag omringen 
 

 
Wij wensen u allen een  Fijne PASEN, veel liefde en gezondheid. 
 
Hartelijke groeten,  
Bestuur Vrouwen van Nu, afd. Varsseveld, 
Dineke, Ineke, Lucy, Gerrie, Gonny, Wilma en Yvonne. 
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