
JAAROVERZICHT 2022 

Op 1 januari 2022 bestond onze vereniging uit 181 leden. 
 
Helaas hebben we door overlijden afscheid moeten nemen van  vier leden, te 
weten: 
Jo Duitshof - Leneman, overl.18 jan op 85 jarige leeftijd, 56 jaar lid 
Joke Wolsink – Duitshof overl. 23 feb op 71 jarige leeftijd  49 jaar lid 
Hermien Bluemink  overl. 24 mrt op 70 jarige leeftijd    3 jaar lid 
Riekie Kramp - Hiddink overl. 3 juni  op 74 jarige leeftijd  23 jaar lid 
 
Enkele dames hebben hun lidmaatschap opgezegd, en maar liefst 7 nieuwe 
leden mochten we begroeten: Anneke Koenders, Dinie Hubers, Gerda 
Ringelings, Erna Giesen, Ina Mateman,  Elisabeth Klompenhouwer en Ria 
Hengeveld. 
Van harte welkom dames! 
 
Zieke leden zijn ook dit jaar weer bezocht door de ziekencommissie, als deze 

daarvan op de hoogte was. Of, als dit niet mogelijk was, verrast met een kaart. 

Enkele leden hebben een dierbare naaste verloren,  
We wensen hen heel veel sterkte met dit verlies. 
 
Onze voorzitter Dineke Harmsen trad af als voorzitter van onze vereniging en 
haar taak is overgenomen door Aleid te Grotenhuis. 
Jammer genoeg ging de jaarvergadering door corona niet door en konden we 
daar niet op de gebruikelijke manier aandacht aan besteden. Helaas…. 
Dat gold ook voor onze jubilarissen. Zij zijn door het bestuur thuis bezocht en 
verrast met een oorkonde, bloemetje en presentje. 
Foto’s hiervan zijn te vinden op onze website. 
In augustus trad Wilma Breuker wegens ziekte af als secretaris. Een deel van 
haar functie werd en wordt nog steeds (tijdelijk) overgenomen door Lucy 
Hoogland. De rest van haar taken is verdeeld over de overige bestuursleden. 
Vanaf februari werden de coronaregels versoepeld en kon er weer wat 
georganiseerd worden, ook pakten de diverse clubs hun activiteiten weer op. 
 
9 Maart konden we elkaar weer voor het eerst ontmoeten bij  een gezellige 
bingo in ‘het Borchuus’, verzorgd door Bennie Rademaker en Dick Vrieze. 
 
5 April: de Provinciale ontmoetingsdag in Schouwburg Amphion. 
thema: Samen vieren, samen verder. Spreekster Mirjam Spitholt vertelde op 

een inspirerende manier over gelukskunde en ’s middags was er een prachtig 
optreden van Karin Bloemen samen met Cor Bakker.  



6 april was Peter Weenink van Kaasboerderij Weenink uit Lievelde in ‘het 
Borchuus’ om ons van alles te vertellen over zijn bedrijf en het bereiden van 
kaas. Ook leidde hij een quiz, waarbij we allerlei soorten kaas konden 
proeven. Lekker! 
 
18 Mei nam schrijfster Steffie van den Oort ons mee in de levensverhalen van 
100-jarigen. Een boeiende avond met leuke, interessante informatie. 
 
31 mei was er in ‘de Eendracht’ een bijeenkomst georganiseerd voor 
vertegenwoordigers van de diverse clubs binnen de vereniging om met elkaar 
ervaringen, ideeën en behoeften te delen. Een gezellige en zeker zinvolle 
avond. 
 
18/20 augustus: Optocht AOV volksfeest. Dankzij de inspanningen van de 
wagenbouwcommissie, de bouwers en natuurlijk ook de bloemenpitsters is er 
weer een prachtige wagen tot stand gekomen. Het was fijn om na al die tijd 
weer bij elkaar te zijn en zoiets moois tot stand te zien komen. Het waren 
gezellige ‘plakdagen’ met een optreden van ‘De Poggendammers’, volop 
drankjes, hapjes en heerlijke soep. Hartelijk dank allemaal en complimenten 
voor het mooie resultaat, dat uiteindelijk werd beloond met een derde prijs 
 
25 augustus was er door de reiscommissie een fietstocht georganiseerd. 
Het was prachtig, zonnig weer en de temperatuur zou uiteindelijk oplopen tot 
wel 33 graden, dus er werd rustig gefietst. Er was een prachtige, afwisselende 
route uitgezet met leuke stops onderweg,  o.a. bij ‘de Moezeköttel’ in 
Mechelen, een noodwoning uit de tweede wereldoorlog.  
Ook de inwendige mens werd niet vergeten: koffie met gebak, een heerlijke 
lunch, een verkoelend ijsje en een lekker buffet aan het eind van de dag. Alles 
tot in de puntjes verzorgd. 
 
21 September: Irene van der Aart. Cabaretiére en bekend van haar columns 
in ‘de Gelderlander’. 
Op een vrolijke en aanstekelijke wijze vertelt Irene over het leven in de 
Achterhoek vanuit Randstedelijk perspectief. In 2003 kreeg de Amsterdamse 
verkering met ‘Boer’ en ging ze met hem samenwonen op zijn boerderij in 
Westendorp. En hoewel Irene voor altijd ‘import’ zal zijn en nog wekelijks een 
of meerdere dagen in Amsterdam verblijft, is ze een heuse Achterhoekse 
geworden. 
  
25 Oktober gaf Stan Hoppenbrouwer, lid van de Parkinson Vereniging, een 
presentatie over de ziekte van Parkinson. 
Bij hem is deze ziekte in 2018 vastgesteld en als ervaringsdeskundige vertelt 
hij, gebruik makend van powerpoint, op indrukwekkende wijze over de diverse 



aspecten van deze ziekte en hoe het zijn leven en dat van zijn partner 
beÏnvloedt. 
 
15 November hadden we een creatieve ledenbijeenkomst:  
2 medewerkers van ‘Beo Bloembinders’ verzorgden een workshop ‘herfstkrans 
maken’ en hadden daarvoor alle benodigdheden meegenomen 
Er is die avond hard gewerkt en iedereen kon een mooie krans mee naar huis 
nemen. 
 
22 December konden we genieten van een heerlijk kerstfeest. De 
kerstfeestcommissie had een prachtig programma voor ons samengesteld. 
Dank daarvoor! In het sfeervolle ‘witte Kerkje’ trad voor ons op het duo ‘Een en 
Ander’ met mooie liedjes, sketches en gedichtjes. Er werd volop meegezongen 
en we hebben genoten van heerlijke drankjes en hapjes. De opbrengst van de 
collecte is voor de Speelotheek ’t Schakeltje’. 
 


