
JAARVERSLAG 2015   op 27 januari 2016 

 
Het jaar 2015 is voorbij gevlogen.  
Wij als bestuur hopen dat u allen weer met goede moed het nieuwe jaar ingaat. We proberen er met ons 
allen weer een gezellig, actief en ontspannend jaar van te maken.  
Zoals gebruikelijk blikken we terug op het voorbije jaar.Op 1 jan. 2015 hadden we 223 leden. Op 31 dec. was 
dit aantal 220.  
Afgelopen jaar zijn 4 leden van onze vereniging overleden.  
28 mei overleed Ineke Jolink-Arentsen, ze was bijna 72 jaar en 7 jaar lid van onze vereniging. 2 dec. overleed 
Harda Konink-Kramp, 78 jaar oud en 25 jaar lid.  
3 dec. overleed Gerda Schuurman-van Braak, 80 jaar en 17 jaar lid. Op 6 dec. kwam een eind aan het leven 
van Riek Jansen-Wisselink, 93 jaar oud en 19 jaar lid van Vrouwen van Nu.  
Wij als vereniging stonden een ogenblik stil bij deze droeve gebeurtenissen. Verschillende dames van het 
bestuur en ook van de vereniging bezochten de afscheidsdienst of gingen condoleren. 
 
Ook waren er dit jaar dames, die hun man moesten missen. Hier werd, indien mogelijk, de dienst bezocht.  
Als het op prijs werd gesteld, brachten enkele dames hen later nog een bezoekje. Een ieder met een groot 
verdriet wensen we veel sterkte toe in de komende tijd. 
 
Helaas hebben dit jaar 12 dames hun lidmaatschap beëindigd. Heel jammer. Maar gelukkig hebben we 13 
nieuwe leden mogen begroeten. 
Het zijn: Roos te Brake, Johanna te Rietstap, Gonny te Brinke, Betsie Kolenbrander, Annie Baan, Gerrie 
Eelderink, Jo Beumer, Ans Heerink, Willy Hukker, Annie Westerveld, Wilma Breuker, Ineke Beernink en 
Marijke Giezen.  Dames van harte welkom, en we hopen dat jullie je snel helemaal thuis zullen voelen bij 
Vrouwen van Nu. 
 
Bij ons bekend waren afgelopen jaar zes 50-jarige  en twee 40-jarige bruidsparen. Enkele dames van het 
bestuur bezochten hen thuis, als dit op prijs werd gesteld. En vanzelfsprekend brachten ze ook een attentie 
mee. 
De ziekencommissies hebben ook weer een aantal zieke leden bezocht en namen ter opvrolijking een 
bloemetje of andere attentie mee.  
We hebben in 2015, zoals altijd, weer geprobeerd een programma te presenteren met zoveel mogelijk 
variatie. Dat blijft moeilijk, want smaken verschillen nu eenmaal. 
 
Dinsdag 6 januari was in de Eendracht de nieuwjaarsvisite.  
Na de gebruikelijke goede wensen vertelde weerman Gerrit Vossers het één ander, over hoe kan het ook 
anders, het weer. Een boeiend betoog  dat hij met humor bracht. 
 
Woensdag 28 januari  werd de Jaarvergadering gehouden in het Borchuus. 
Er waren 7 jubilarissen: 1 x 25 jaar, 1 x 40 jaar en 5 x 45 jaar lid van Vrouwen van Nu. De dames ontvingen 
een oorkonde, prachtig gekalligrafeerd door Ada Even, een geschenkje en een boeket bloemen. Daarna 
volgde de gebruikelijke foto.  
Er werd afscheid genomen van Hetty Buevink ( notuliste) en Hennie van der Meulen (2e voorzitter). Voor al 
het werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan ontvingen ze een attentie en een boeket bloemen. Met 
lovende woorden  van de voorzitter en een applaus van ons allen, werden ze nogmaals bedankt. Hun 
plaatsen in het bestuur worden ingenomen door Dineke Harmsen, zij wordt 2e voorz. en Willemien 
Schuurman die het notuleren voor haar rekening zal nemen.  
Na het officiële gedeelte kwamen 3 medewerkers van de voedselbank ons vertellen over hun 
vrijwilligerswerk. Van tevoren was ons gevraagd iets mee te brengen in de vorm van rijst pasta, blikgroente 
enz. Hieraan was goed gehoor gegeven, want na afloop konden er 9 kratten met levensmiddelen worden 
gevuld. Het was een indrukwekkend en ook wel enigszins schrijnend verhaal om te horen hoeveel mensen 
er onder de armoedegrens leven. Wat hebben wij het toch goed. 
 



Donderdag 26 februari: Prof. Dr. Hans de Kruijf uit Breedenbroek vertelt ons, en laat beelden zien, over zijn 
vrijwilligerswerk bij de V.N.  Hij vertelt o.a. hoe moeilijk het is, om bijv. op Kiribati, de mensen bij te brengen 
hoe ze moeten omgaan met het chemisch afval.  Een interessante avond. Velen van ons hadden nog nooit 
gehoord van Kiribati, laat staan, dat we wisten dat ze ook daar chemisch afval hebben. 
 
Woensdag 25 maart: de modeshow van Women 13/07 i.s.m. kapsalon New Image en schoonheidssalon 
Beauty Care. Een prachtige avond. Onze eigen leden showden op bijna professionele wijze allerlei creaties. 
Aan de manier waarop ze dit deden, was niet te merken dat ze van tevoren de bibberaties hadden. 
 
Dinsdag 21 april kwam oud-Varssevelder Christiaan Ruesink ons vertellen over zijn werk als hoofdredacteur 
van het A.D. Hij deed dat op zeer enthousiaste wijze. Volgens ons een A.D-man in hart en nieren. 
 
Woensdag 20 mei werd het seizoen afgesloten met het blijspel “mijn en dijn”, opgevoerd door de 
toneelgroep van muziekvereniging “Crescendo” uit Hengelo. Een ontspannende avond.  
 
Maandag 21 sept. trad voor ons op het duo “Alles Andès” uit Dinxperlo. De heren zongen liedjes met 
gitaarbegeleiding . Diverse liedjes hadden een bestaande melodie maar waren voorzien van eigen, actuele 
teksten.  
 
Woensdag 14 oktober was de gezamenlijke avond met het Vrouwennetwerk. Popkoor “Sign of 
Friendship”uit Didam bracht op enthousiaste wijze diverse, voornamelijk bekende liederen ten gehore, 
onder de bezielende leiding van dirigent John Stinessen. Een prachtige avond! 
 
Donderdag 19 november kwam kampioensbakker Paul Berntsen ook uit Didam, ons vertellen over zijn 
passie: het bakkersvak. Op zeer humoristische wijze vertelde hij over o.a. brood, gebak en taarten. En niet 
te vergeten de oliebollen. Aan het eind van de avond konden we een tasje met div. artikelen kopen. Deze 
vonden gretig aftrek. 
 
Woensdag 16 dec. vond de jaarlijkse Kerstviering plaats in het Borchuus. Deze werd verzorgd door Ankh 
Gussinklo uit Lintelo, en had als thema: Op zoek naar het licht. Ze vertelde verhalen en droeg gedichten voor 
uit eigen werk. Dit werd afgewisseld door zang van haar twee dochters, die op de piano werden begeleid 
door Emma Heijink uit Varsseveld.  
Een sfeervolle Kerstviering met dank aan de Kerstfeestcommissie. 
  
De bijeenkomsten werden, evenals vorig jaar, gemiddeld door 115 dames ( en soms een enkele heer) 
bezocht.  
 
Enkele bestuursleden bezochten op maandag 5 januari de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Oude 
IJsselstreek. 
 
De Prov .Ontmoetings Dag was dit jaar in Tiel, op 14 april. Hier gingen we naartoe met de dames van het 
bestuur en enkele leden.  
Het thema van die dag was: Vrijheid. Eén van de gastsprekers was Jan Terlouw. Voor de vrolijke noot zorgde 
het meezingkwartet: “de Nijlpaarden”. 
 
21 april vond de Agr. P.R. dag plaats in Barneveld e.o. Hier werden een kalverhouderij, een legkippenstal, 
een biologische kaasboerderij en het Groenhorstcollege bezocht. 
 
27 mei was het jaarlijkse uitstapje . Dit keer had de reiscommissie een prachtige reis uitgestippeld naar 
Twente. Eerst naar het “Bolletjemuseum” in Almelo. Vervolgens bezochten we de Stiftkerk in Weerselo en 
brachten we een bezoek aan de “Manderveense Aardbei”  in, u raadt het al: Manderveen. Deze dag werd de 
inwendige mens zeker niet vergeten. Aan het eind van de dag kregen we een heerlijk diner voorgeschoteld 
bij Evers in Haaksbergen.  
 



16 juni was de halve-dag fietstocht. Deze ging via een mooie route naar het pluimveebedrijf van Arjan 
Gussinklo in Aalten. Interessant om te zien hoe hier alles reilt en zeilt. De rit werd voortgezet richting 
Karpermeer en daarna naar camping Goorzicht voor een heerlijke, niet te versmaden gehaktbal.  
 
26 augustus fietsten we de hele dag. De reiscommissie had weer een prachtige route uitgezet. Via Beltrum 
voor de koffiestop ging het naar Borculo. Hier bezochten we het Kristalmuseum. Daarna vertrokken we naar 
“de Heren van Reurle” waar we de tuin bewonderden. Terug in Varsseveld genoten we van een welverdiend 
diner bij ‘Brasserie 08” 
Met dank aan de Reiscommissie! 
 
1 augustus fietsten de dames v.h. bestuur mee “de Boer op”. Langs Bosbessenbedrijf  Peppelman via 
kronkelpaadjes naar boomkwekerij Westerveld. Ook kwamen we bij enkele veehouderijen. Aan het eind van 
de route stonden de dames van tuinclub “de Hofdames” ons op te wachten met lekkere pannenkoeken. De 
wespen smulden er ook van . 
 
12 september werden 2 banken overhandigd aan het bestuur van het “Hofshuus”. We hadden € 500,-- 
ontvangen van de Plattelandsraad om te gebruiken voor iets tbv toerisme, recreatie of leefbaarheid van het 
buitengebied. Met een kleine bijdrage uit eigen kas, konden er 2 robuuste banken worden aangeschaft. 
Deze werden in dank aanvaard. 
 
18 oktober: “Gluren bij de buren” Enkele dames van het bestuur keken bij: Netterden zand en grind, bij een 
biologische melkveehouderij, een zorgboerderij en in de natuurtuin van Anna Kemp.  Een interessante dag. 
 
7 dec. gingen een paar bestuursleden naar “Helden om de Hoek” van de Rabobank. We kregen géén 
vrijwilligersprijs, maar hadden wel een leuke avond. 
 
Afgelopen jaar hebben telkens 2 bestuursleden diverse clubs bezocht, Niet allemaal zijn ze aan de beurt 
geweest, maar dat gaat dit jaar gebeuren. 
 
We moeten natuurlijk ook niet vergeten, dat we hebben meegedaan aan de Varsseveldse optocht. Na 
maanden van voorbereiding door de dames én heren van de optochtcommissie, 
konden wij met ons allen in aug. weer pitten en plakken aan “Assepoester en de stiefzusters”. Een gezellige 
bezigheid.  Dit keer geen wagen maar drie losse figuren. Het leverde een 4e prijs op , wij vonden het wel een 
1e prijs waard, maar daar dacht de jury anders over. Misschien in 2016?? 
 
Er waren weer de fietstochten in de zomer, die afwisselend door de deelnemende dames werden 
georganiseerd. 
Enkele dames hebben een computercursus gevolgd. 
Ook hebben we weer een nieuwe club: “De Cultuurclub”. Deze dames gaan af en toe een museum of galerie 
of i.d. bezoeken. Het animo is groot, want de club zit reeds vol.  
   
Het was weer een heel verhaal, maar wat wil je. We hebben zo ontzettend veel gedaan, dat is niet op  één 
a-viertje  samen te vatten. 
Wij als bestuur, bedanken een ieder die, op welke manier dan ook, haar steentje heeft bijgedragen, en voor 
uw trouwe opkomst. We hopen dat 2016 weer een goed en gezond jaar wordt.  
 
 


