
NIEUWSBRIEF JANUARI  2022 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
 
Allereerst wensen wij u een MOOI 
Nieuw Jaar  
 
Hopelijk hebt u ook genoten van het 
kerstbakje en de ontluikende  
hyacintbolletjes?  
 
 

Bij deze ontvangt u de 1e Nieuwsbrief van 2022. 
Helaas kunnen we nog niet iets organiseren omdat de coronaregels dit nog niet 
toelaten. Graag willen we de informatie op deze manier aan u voorleggen / met u 
delen. 
 
* Jaarvergadering 
Deze stond gepland op woensdag 26 januari maar helaas kan dit niet doorgaan. 
 
- Bestuurwisseling 2022 
- Aftreden van onze voorzitter:  
Dineke Harmsen – Luesink. 
Zij beëindigt na 7 jaar haar functie binnen ons bestuur. 
Hartelijk dank Dineke voor al je inzet en enthousiasme 
van de afgelopen jaren. Natuurlijk wordt haar een 
afscheid aangeboden zodra de coronaregels dit 
toelaten. We gaan je zeker missen maar hopen je 
natuurlijk op onze ledenbijeenkomsten te ontmoeten. 
 
- Aanstellen van de nieuwe voorzitter:  
Tot nu toe zijn er geen tegenkandidaten gemeld en we gaan ervan uit dat we  
Aleid te Grotenhuis miv 26 januari mogen verwelkomen als onze nieuwe voorzitter. 
Zij zal zich dan ook graag aan u voorstellen dmv een schrijven in het blauwe 
jaarboekje. 
- Ook vragen wij uw toestemming voor herbenoeming van onze secretaris:   
Wilma Breuker- van Albeslo. 
 
Leden, die tegenkandidaten willen stellen kunnen dit uiteraard nog schriftelijk doen voor 26 
januari a.s. bij het bestuur. Het voorstel met de naam van de tegenkandidaat moet voorzien 
zijn van 10 handtekeningen.    
 
- Jaarboekje 
Willen de contactpersonen van alle commissies voor 1 februari evt wijzigingen voor 
het jaarboekje, denk aan: namen, mailadressen, telefoonnummers / mobiele 
nummers zsm doorgeven aan: Ineke van der Laan: 
mail: inekevdlaan@hotmail.com of telefoon: 0315 – 243 548 
 
 
 
 
 

mailto:inekevdlaan@hotmail.com


- Jubilarissen  
Ook dit jaar kan de huldiging helaas niet plaatsvinden tijdens de ledenvergadering. 
Wij zullen onze jubilarissen persoonlijk de oorkonde + kado + bloemen thuis 
overhandigen en met hun toestemming een foto nemen en plaatsen op de website: 
www.vrouwenvannu.nl  (gebruikersnaam: lid varsseveld, wachtwoord: var5042) 
 
25 jaar lid: Joke Jansen-van Campen, Ina Wisselink-Walvoort 
40 jaar lid: Jannie Ankersmit-Hage, Jo Ansink-Oberink, Gerrie Geurink-Wessels 
                  Elly Smeitink-Kersten 
45 jaar lid: Lidi Dijkstra-Joldersma, Anneke Fokkink-Schuurman,  
                  Annie Rutgers-Wesselink  
50 jaar lid: Willemien Leneman-Hoopman, Willy Nijhof-Groen, Sini Tieltjes-Mateman 
55 jaar lid: Jopie Aalbers-Keunen, Gerda Broens-Abrahams,  
                  Willemien Hofs-Wisselink, Corrie van Manen-van Butselaar,  
                  Willy Semmelink-Leneman, Annie Tuenter-Berkelder 
 
 
- Mailadressen / telefoonnummers leden 
Zou u ook bij wijziging van mailadres of telefoonnummer (mobiele en/of het vaste 
nummer) dit ook door willen geven aan de secretaris, Wilma is bereikbaar via: 
mail: secretarisvvnvarsseveld@gmail.com of telefoon: 0315 – 242 990.   
Het valt op dat er leden niet meer bereikbaar zijn op het nummer dat in onze 
ledenadministratie vermeld staat. Alvast dank hiervoor.  
Ps: Mocht uw mailadres nog niet bekend zijn bij ons secretariaat, zou u dit dan ook 
aan haar willen doormailen?  
 
- Financiën  
Kascontrole: deze zal komende week plaatsvinden bij onze penningmeester Gerrie 
Wisselink  thuis en wordt uitgevoerd door Joke Heuten en Marianne Neerlaar. 
 

 
- Nieuws van Provinciaal Bestuur 
We ontvingen een uitnodiging voor een workshop “Zet je 
afdeling op de kaart!” waarin aan bod komt: “hoe maak ik 
een leuke nieuwsbrief, een facebook groep en hoe kan ik 
vergaderen met Zoom”. 
Deze uitnodiging is te vinden op de website onder het 
kopje: “Nieuws”. Opgave hiervoor, kosten en locaties 
staan vermeld in de uitnodiging.   
 

 
Zo, dit is weer de invulling van de 1e Nieuwsbrief. We hopen de volgende keer weer 
een aantal data te kunnen doorgeven waarin activiteiten mogelijk zijn….  
We zouden het echt heel fijn vinden om elkaar weer te zien en te spreken. 
 
 
 
Hartelijke groet,  
Bestuur Vrouwen van Nu, afd. Varsseveld 
Dineke, Ineke, Lucy, Gerrie, Gonny, Wilma en Yvonne. 
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