
NIEUWSBRIEF JANUARI  2023 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
 
 
Bij deze ontvangt u de 1e Nieuwsbrief van  
 
We zijn het nieuwe jaar traditioneel begonnen met natuurlijk het uitspreken van de 
beste wensen voor dit nieuwe jaar op 10 jan. jl onder het genot van een kop koffie / 
thee, glas glühwein en de oliebol en een muzikale noot van Paul Mulder.  
 
In de vele activiteiten van Vrouwen van Nu staat het Jaarthema De Kunst van 
Bewegen, in 2022 en in 2023 centraal. Dit kan op twee niveaus worden ingezet: 
individuele vrouwen van nu en de vereniging Vrouwen van Nu. 
In beweging blijven is belangrijk, zowel fysiek als mentaal. Je lichaam in conditie 
houden door lichamelijke inspanning; dat houdt je gezond. Je geest blijven prikkelen, 
nieuwsgierig blijven naar wat er in je leefomgeving gebeurt; dat houdt je scherp.  
Voor de vereniging is in beweging blijven belangrijk om een plek midden in de 
samenleving in te kunnen blijven nemen. Stilstaan is achteruitgaan.  
 
10 januari was er ook een informatiebijeenkomst, georganiseerd door het Provinciaal 
Bestuur, over “de Toekomst van Vrouwen van Nu” bij de Radstake. De 2 scenario’s 
waar u over hebt kunnen lezen via de Nieuwsbrief en het VvN magazine, werden 
daar toegelicht. Mocht u dit gemist hebben maar toch graag mee willen praten / 
denken over de toekomst van Vrouwen van Nu dan kan dit ook nog op zaterdag 14 
januari in Ophemert of donderdag 19 januari in Hoevelaken.  
 
Ledenbijeenkomst: 
- Woensdagavond  25 januari: Jaarvergadering 
Locatie: Borchuus. Aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur. 
Agenda: 
* Opening door Aleid, onze voorzitter 
* Jaarverslag 2022 
* Mededelingen: 
  oa aandacht toekomst VvN, laten groeien van ledental, belang van gebruik  
  e-mailadres, verhoging tarieven zaalhuur en consumpties (contributie).  
  Vernieuwde website VvN. 
* Financieel jaarverslag door onze penningmeester Gerrie Wisselink. 
  - nieuwe kascontrole commissie vaststellen  
* Bekend maken nieuwe koffiecommissie 
* wagenbouw 2023…/ collecte voor optochtcommissie 
* Bestuurwisseling 2023 
  Aftreden van onze penningmeester: Gerrie Wisselink - Radstake 
  Zij beëindigt na 7 jaar haar functie binnen ons bestuur.  
  Voorstellen van de nieuwe penningmeester: Ans Heerink  
* Afgetreden september 2022 onze secretaris Wilma Breuker – van Albeslo. 
  Haar functie is overgenomen door Lucy Hoogland en voorstellen van  
  Annie Rutgers tot het bestuur met de functie: ondersteuning secretariaat. 



* Herbenoeming van ons 1e algemeen bestuurslid Yvonne Kuipers voor periode van  
  2 jaar.  
Leden, die tegenkandidaten willen stellen kunnen dit uiteraard nog schriftelijk doen voor 25 
januari a.s. bij het bestuur. Het voorstel met de naam van de tegenkandidaat moet voorzien 
zijn van 10 handtekeningen.    
* Kerstviering. Opbrengst collecte kerstviering ’22. Donatie aan speek-o-theek ’t    
  Schakeltje te Varsseveld + uitreiking van de check.  
* huldiging Jubilarissen, fijn dat dit, na 2 jaar, weer fysiek kan plaatsvinden. 
25 jaar lid: Anja Dijkman - te Beest, Gerrie Wisselink - Radstake  
40 jaar lid: Mientje Rooyakker - Zweers 
45 jaar lid: Fennie ten Brinke - Jolink  
50 jaar lid: Ineke Janssen - van Braak, Inke Mateman - Freriks,  
                  Dien Radstake - Jansen, Antje Wisselink - Jansen  
55 jaar lid: Grada Smeenk - Jansen  
* Rondvraag 
* Sluiting 

De avond wordt verder verzorgd door de vrouwen Barbershop & 
Closeharmony-koor  NJOY uit Westendorp. NJOY is opgericht in 2002. 
Zij zorgen voor een vrolijke noot, de naam zegt het al: het wordt 
vast een avond samen genieten. 

 
- Dinsdagavond  21 februari:  Locatie: de Eendracht.   
Aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur. 
Toolkit “GoedeVoeding”. VvN heeft met Landelijk Voedsel Platform en in 
samenwerking met LTO veel informatie verzameld rondom het thema “Goede 
Voeding”. Deze avond gaat over ‘goed voedsel’ en wat hierbij komt kijken…. 
- Donderdagavond 23 maart:  
Locatie: de Eendracht.   
Aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur. 
Thema = “Textiel”, verzorgd door Gabrielle Schepers, kledingcoach en eigenaresse 
van Huiskamerboutique Pand 100 in Etten. Op welke manier kan het dragen van 
kleding, de kleding outfit, de kleuren je in je eigen kracht zetten, laten opbloeien, 
meer vertrouwen geven. Zij laat zien hoe kleding hergebruikt kan worden door 
eenvoudige verfraaiingen en ze toont dit middels een modeshow.  
 
- 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 
 
- Mailadressen / telefoonnummers leden 
Graag ook bij wijziging van mailadres of telefoonnummer (mobiele en/of het vaste 
nummer) dit doorgeven aan de secretaris Lucy Hoogland.  
Lucy is bereikbaar via mail: secretarisvvnvarsseveld@gmail.com  
 
Hartelijke groet,  
Bestuur Vrouwen van Nu, afd. Varsseveld 
Aleid te Grotenhuis, Lucy Hoogland,  Gerrie Wisselink,  
Gonny ten Brinke, Ineke van de Laan en Yvonne Kuipers. 
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