
NIEUWSBRIEF DECEMBER  2021 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
Bij deze ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van dit jaar, een bewogen jaar.  
Een jaar waarin vele activiteiten niet konden doorgaan doordat het covid-virus ons 
hiervan heeft weerhouden. Een jaar waarin ieder van ons zich 
wel eens alleen voelde, wellicht u ook.  
We hopen natuurlijk van harte dat 2022 er anders gaat uitzien, 
waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en mooie activiteiten 
samen beleven. Maar vooreerst lukt dit nog niet, helaas. 
 

 

Dat betekent dat onze  KERSTVIERING,  die 

gepland staat op 15 december en ook de  

NIEUWJAARSVISITE  op 5 januari 2022  NIET 

door kan gaan.   
 
We betreuren dit zeer maar we 
vinden het risico op besmetting 
toch te groot. Hopelijk kan de 
jaarvergadering in januari 2022,       
wel doorgaan….  

 
Ander Nieuws: 
* Bestuurswisseling: 
Onze voorzitter, Dineke Harmsen, beëindigt 26 januari aanstaande, na 7 jaar, haar 
functie binnen ons bestuur, wat we zeer betreuren. Fijn voor ons allen dat ze een jaar 
extra heeft willen draaien. Fijn voor ons allen is dat we een opvolger onder onze 
leden hebben gevonden. Voor de bestuurswisseling stellen we graag voor:  
Aleid te Grotenhuis, woonachtig in Terborg, als nieuwe voorzitter. Hier zijn wij 
uiteraard erg blij mee.  
Leden, die tegenkandidaten willen stellen kunnen dit schriftelijk doen voor 26 januari 

2022 bij het bestuur. Het voorstel met de naam van de tegenkandidaat moet voorzien 

zijn van 10 handtekeningen.    

* Ledenbijeenkomst:  
Hopelijk kunnen we deze houden op: 
- Woensdag 26 januari, in het Borchuus. 
Aanvang: ’s avonds 19.30 – 21.30 uur.  
Zaal open: vanaf 19.15 uur. 
Hierover meer in de Nieuwsbrief van Januari 2022. 
 
* Nieuwsbrief digitaal: 
Mocht u van mailadres veranderen of een ander telefoonnummer krijgen …  
wilt u dit dan aan onze secretaris Wilma Breuker doorgeven?   
secretarisvvnvarsseveld@gmail.com  
 
 
 
 
 

mailto:secretarisvvnvarsseveld@gmail.com


* Website: www.vrouwenvannu.nl /varsseveld 
U kunt inloggen met de gebruikersnaam:  lidvarsseveld en wachtwoord:  var5042 
Alle recente informatie kunt u vinden op de site. Mochten er vragen of 
onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met een van de bestuursleden.  
 
* Jaarboekje VvN 2022: 
Commissies / contactpersonen diverse clubs:  
Wilt u wijzigingen (naam, adres, telefoonnummer en e-mail) zo spoedig mogelijk 
doorgeven aan Ineke van der Laan. Bij voorkeur per mail, inekevdlaan@hotmail.com  
Voor evt vragen: telnr. 0315-243548  

Alvast dank, dan kunnen we er weer een mooi “Informatieboekje             ” van 

maken. 
 
 

Rest ons u een fijne decembermaand en  

hele Liefdevolle Feestdagen te wensen en 

natuurlijk alle geluk, gezond en een  

Sprankelend   2022 

 
 
 
We hopen u in januari weer te kunnen begroeten,  
Warme groet,  
Bestuur Vrouwen van Nu, afd. Varsseveld 
Dineke, Ineke, Lucy, Gerrie, Gonny, Wilma en Yvonne. 
 
 
 
 
 
 

 

Met Kerst, als het donker wordt, 

De nachten lang, de dagen kort, 

Dan is het o zo aangenaam, 

Als alle lichtjes branden gaan. 

Vergezeld van onze wensen: 

“Een fijne Kerst voor alle mensen, 

En met elkaar, 

Een heel goed jaar!” 
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