
TERUGBLIK  2013  
 
Het jaar 2013 is weer voorbij. Het bestuur hoopt dat u als leden van onze vereniging weer met 
goede moed het nieuwe jaar tegemoet ziet en dat we er samen weer een actief, ontspannend 
en zeker niet te vergeten een gezellig jaar van maken. 
 
Natuurlijk blikken we terug naar het wel en wee van het afgelopen jaar. 
 

Onze afd. had op 1 jan. 2013, 229 leden en op 31 dec 2013, 225 leden. 
 
In mei is mevr. Reimes-Blitz op 80 jarige leeftijd overleden. 
 
In juni is op 69 jarige leeftijd mevr. Mienke Oonk-Heersink overleden. 
 
In juli is op 79 jarige leeftijd Mevr. Lankhof –Reusink overleden.  
Enkele dames bezochten de rouwdiensten of gingen condoleren. 
 
Ook zijn er mannen overleden van onze leden, ook hier werd, indien het mogelijk was, de 
rouwdienst bezocht en als men het op prijs stelde later een bezoekje gebracht.                                                                               
We wensen een ieder met zo’n groot verdriet veel sterkte toe in de komende jaren. 
 
Drie dames hebben zich bedankt als lid van onze vereniging.                    
We hebben twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Mevr. Sessing-ter Maat en mevr. Bussink-
de Boer. 
 
We hadden één 60 jarig bruidspaar, drie 55 jarige bruidsparen, vier 50 jarige bruidsparen en drie 
40 jarige bruidsparen en ja hoor ook één jonkie in ons midden en wel 25 jaar getrouwd.                                                          
Wij als bestuur bezochten de recepties of brachten een bezoekje aan huis als dit op prijs werd 
gesteld en natuurlijk brachten we namens onze verenging een presentje mee. 
 
Onze zieke leden werden zoveel mogelijk bezocht door de verschillende ziekencommissies met 
een bloemetje of met een ander attentie. 
 
Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om een zoveel mogelijk gevarieerd programma te 
brengen.                                                               
 
Maandag 7 jan.  Nieuwjaars receptie gemeente Oude IJselstreek, werd door twee dames van 
het bestuur bezocht. 
 
Woensdag 9 jan. Nijjoarsreceptie in de Eendracht.                                       
Op deze receptie genoten we van de kniepertjes uit Westendorp, met daarna interessante en 
mooie dia’s uit de omgeving van Varsseveld en Ruurlo, deze werden verzorgd door een 
werkgroep van de IVN.                  
Met veel goede wensen voor een ieder en onder het genot van een glaasje glühwein maakten 
we een start voor het jaar 2013.  
 
Woensdag 30 jan. Ledenjaarvergadering in het Borchuus.                          
Er waren 19 jubilarissen. Variërend van 25 tot 55 jaar lid zijn van V.van Nu. Zij kregen een 
oorkonde, een cadeautje en een bos bloemen uit handen van de voorzitter namens V.van Nu, 
hierna werden alle jubilarissen op de foto gezet. 



Er werd afscheid genomen van onze secretaris Joke Wolsink met dank aan het vele werk door 
haar verzet, een rots in de branding. Voor Joke was er ook een bos bloemen met een 
enveloppe.    
Na de pauze kwam Joop Lammers ons verhalen en anekdotes vertellen met veel humor en hier 
en daar toch een nuance van de ernst van het leven. Het was een mooie aanvulling op onze 
jaarvergadering. 
 
Dinsdag 26 Febr. in de Eendracht.                                                        
Deze avond werd verzorgd door twee dames uit Apeldoorn van de werkgroep JIP. De dames 
vertelden en lieten via een film zien hoe jonge meisjes slachtoffer werden van lover boys, een 
indrukwekkende avond, die denk ik veel moeders en oma’s toch nog wel even bij is gebleven. 
 
Maandag 25 maart in de Eendracht.                                                      
Terry van Beek verzorgde deze avond met als onderwerp dyslexie (woordblindheid).                                                                                           
Zij had zelf een methode ontwikkeld om met hulp middelen deze kinderen te helpen en vaak met 
heel goed resultaat. 
 
Dinsdag 16 april in de Eendracht.                                                             
We hebben van heel veel avonden wel iets opgestoken, maar deze avond kwam wel echt 
dichtbij, omdat dat zomaar in je eigen huis kan gebeuren. Ja, we hadden Frans ter Beek over 
brandpreventie, een zeer leerzame avond voor ons allemaal, hopelijk hebben we er ons 
voordeel meegedaan. Al onderschatte Frans ons wel een klein beetje over het vluchtplan via 
een touwladder waar hij volgens hem, nadat hij had rondgekeken in de zaal, zei: ik denk dat dat 
ding hier geen zin heeft. 
 
Woensdag 8 mei in het Borchuus.                                                         
Deze avond waren we heel ver weg, want we zwierven door  Wenen, Hongarije en Rusland. De 
groep “Robesangh”, operette en opera groep uit Zevenaar, nam ons daarmee naar toe. We 
hebben genoten van hun prachtige liederen tijdens deze reis.  
 
Dinsdag 17 sept in de Eendracht.                                                                 
We reizen wat af, want deze avond zaten we in China samen met de dhr. en mevr. 
Wagenvoorde. Zij lieten dia’s zien en vertelden hoe ze een trektocht door China hadden 
gemaakt. Een erg indrukwekkende reis met  veel mooie momenten, maar toch hier en daar ook 
wel wat risico’s.  
 
Woensdag 9 okt in het Borchuus samen met Vrouwen Netwerk.                  
Deze avond, georganiseerd door en samen met Vrouwen Netwerk en in samenwerking met de 
firma Rutgers, was bijzonder.                                          
De columnist Thomas Verbogt was onze gast, hij schrijft elke dag een collum in de 
Gelderlander. Hoe hij vertelde, hoe hij sprak, soms aarzelend en wat warrig en toch weer heel 
spontaan. Typeert misschien dat schrijvers dingen soms anders zien dan wij nuchtere 
Varssevelders. Toch denk ik dat heel veel vrouwen de dag beginnen met een kopje thee of 
koffie en Thomas Verbogt. Mooie avond. 
 
Dinsdag 19 nov in de Eendracht.                                                              
De midwinterhoorn stond deze avond centraal. Gerrit Hazewinkel uit Borculo gaf informatie en 
liet zien hoe je een midwinterhoorn bespeelt. Dit mochten ook enkele dames proberen. Willie 
Semmelink als eerste, ging prima maar zij bespeelde ook een Waldhoorn, dus dat scheelt. 
Hierna Bernarda Tannemaat, zij had het al eens een keer eerder gedaan, komt een beetje 



geluid uit. Dan onze voorzitter Betsie Kreeftenberg, nou dat werd alleen maar een gesteun en 
gekreun, maar ja, je moet maar denken de beste stuurlui staan aan wal. 
 
Woensdag 18 dec in het Borchuus Kerstviering.                                        
Als sluitstuk van dit jaar onze kerstviering. Met medewerking een trompet en keyboard en heel 
fijn weer ons eigen zangkoortje samen met Vrouwen Netwerk.                                                                                                      
Deze avond kun je eigenlijk alleen maar omschrijven als gezellig, een eenheid en heel veel 
warmte, met daarin kerstliederen, bowl en de kerstbakjes voor de 80 jarigen en zieken.                                                    
Een heel fijne avond, bedankt kerstcommissie. 
 
De avonden werden gemiddeld bezocht door 95 dames. 
 
Wij als bestuur vergaderden 10x het afgelopen jaar. 
 
Op 18 en 19 april was er de handwerktentoonstelling in Vorden waar enkele dames naar toe zijn 
geweest. 
 
De provinciale ontmoetingsdag was dit jaar op 12 april in Barneveld. We zijn met 10 dames hier 
naar toe geweest, We genoten s ’middags van de cabaret groep “Pandora”uit Apeldoorn. 
 
De Agrarische P.R dag was dit jaar op 24 april in Tiel. Van onze verenigingen gingen 10 dames 
mee. Er waren bezichtigen van bedrijven zoals biologische appelbomen, hortensia’s en een 
bedrijf waar mijn koi- karpers kweekte of hoe zeg je dat teelde of vermeerderden? 
 
Het jaarlijkse reisje werd gehouden op 23 mei. Deze tocht ging naar de orchideeën Hoeve in 
Luttelgeest en werd hierna vervolgd met een boottocht door Giethoorn. Een heerlijke lunch 
tussen de middag en aan het eind van de dag een drie gangen menu bij restaurant Suselbeek in 
de Veldhoek. Zo’n dag kan alleen maar een fijne herinnering zijn. 
 
Op 12 en op 20 juni was er de halve dag fietsen. De eerste halve dag verliep helemaal goed, 
maar de tweede speelde het weer ons parten.  
goed overleg besloot de fietscommissie om met auto’s te gaan.           
Dat was een goed besluit want onderweg onweerde en regende het soms erg hard. Wij 
bezochten eerst een kersenboerderij, daarna in Aalten  prachtige merklappen bekeken. De tocht 
eindigde bij camping Goorzicht waar we heerlijk hebben gegeten. Uiteindelijk hadden we alles 
gedaan en gezien wat we ook op de fiets zouden doen, een heel fijne middag.               
 
Op 27 aug was er de hele dag fietsen, mooi weer en een hele groep dames. Onze eerste stop 
was bij DRU in Ulft waar we koffie met gebak kregen en hierna een rondleiding door de DRU. 
Waar heel veel werktuigen en apparaten van vroeger nog stonden tentoongesteld, erg 
interessant. Hierna kregen we een heerlijke lunch, die we lekker buiten op terras in een luie 
stoel konden nuttigen. De tocht ging verder en we kwamen aan bij het spoorweg museum in 
Doetinchem, waar we door enthousiaste vrijwilligers werden rondgeleid. De dagfietstocht 
eindigde bij restaurant het Onland in Doetinchem waar we ook weer buiten van een heerlijk 
diner hebben genoten.                                                                                                        
De reiscommissie zorgde ook dit jaar weer voor een afwisselend en aantrekkelijk aanbod en 
zeker niet te vergeten al het lekkere eten wat we hebben gehad, want dat hoort er toch ook een 
beetje bij. Reiscommissie, geweldig. 
 



Op 24 aug. “Fietsten de Boer op”. We bezochten een varkens/melkvee bedrijf en keken in een 
indrukwekkende tuin aan de Toldijk. Na het nuttigen van een heerlijke pannenkoek en nog even 
te hebben rondgesnuffeld bij de kraam van de Hofdames, die ook de pannenkoeken bakten, zijn 
we tevreden naar huis gefietst. 
 
In augustus was er natuurlijk ook weer het bloemen plakken, waar heel veel dames en ook 
heren weer enthousiast aan mee hebben gedaan.                     
Het voorwerk was natuurlijk door de wagenbouw commissie gedaan. Deze dames hadden al 
heel wat uurtjes achter de kiezen, maar met de plakdagen nog even enthousiast, en met 
resultaat. Want zoals iedereen die hier zit wel weet, hadden we tweede prijs. Dat was een kroon 
op hun werk. 
 
De groeninfo dag was op 17 sept in Gelselaar. 
 
In oktober werd er een workshop sociale media gehouden, waar we met 14 dames aan 
deelnamen. 
 
In het najaar werd er door Willemien Reusink een workshop schilderijen maken gegeven. Hierbij 
werden prachtige kunstwerken gemaakt. 
 
Er gingen twee dames uit het bestuur op 15 nov. naar Helden om de Hoek, georganiseerd door 
de Rabobank. Deze avond waren er verschillende workshops en aan het eind een heerlijk 
stamppot buffet. 
 
De fietstochten waren deze zomer eens in de veertien dagen, een middag of een avond. Deze 
werden afwisselend door de dames zelf georganiseerd. zo zie je maar dat iedereen soms een 
steentje kan bijdragen aan het welslagen van een activiteit. 
 
Gelukkig zijn er binnen onze vereniging heel veel clubs actief, ook echt actief. Dat is toch 
bijzonder. Daar zijn wij als vereniging best trots op, want het vervult toch een behoefte voor ons 
als vrouwen, heel fijn.                        
Mocht ik soms iets of iemand vergeten zijn, zeg het gerust. 
 
Tot slot willen wij u als bestuur bedanken voor al uw inzet in welke vorm dan ook en uw trouwe 
komst. We hopen dat we in het jaar 2014 weer net zo verder kunnen gaan met elkaar. 
 
 
 


