
TERUGBLIK 2018. 

Op 1 januari 2018 had onze vereniging  211 leden. 

26 februari is overleden op 77-jarige leeftijd mevr. Gerrie Fokkink-Jolink, ze was 25 jaar lid. 
13 april is overleden op 82-jarige leeftijd  mevr. Toos Doornink-Eenink, ze was 50 jaar lid. 
18 april is overleden op 84-jarige leeftijd mevr. Drika Schuurman-Peppelman, zij was 55 jaar lid. 
Op 3 november is op 73-jarige leeftijd overleden mevr. Willy Grevers-Veerbeek, zij was 17 jaar lid. 
 
Een aantal dames hebben hun lidmaatschap helaas beëindigd. Dit jaar hebben we 4 nieuwe leden  
gekregen:  Elly Dolfing-Roos 
                    Aleid te Grotenhuis-Hartemink 
                    Irmgard Schinkel  
                    Annie Scheuter 
 
Dit jaar vierden 2 bruidsparen hun 60-jarig huwelijk, nl. Dikkie en Derrie Mellendijk, en Gerrie en 
Gerhard Heijink.  55 jaar getrouwd waren Mientje en Gerrit Hoftijzer , 50 jaar getrouwd waren  
Jannie en Wim Ankersmit en 40 jaar getrouwd waren Ina en Bennie Wisselink, Annie en Gerhard 
Vrieze, Betsie en Free Laar,  Willy en Henk Grevers en Hannie en Bennie Oberink. 
Enkele dames van het bestuur bezochten de receptie of, als het op prijs werd  gesteld   kwamen ze 
thuis met een boeket bloemen. 
 
De ziekencommissie heeft ook dit jaar diverse zieke leden bezocht. En om hen een hart onder de 
riem te steken werd er een bloemetje of andere attentie meegebracht. 
 
Jaarprogramma:  
8 januari       :  Nieuwjaarsvisite in de Eendracht. 
                          Herman Eelderink vertelt ons over hun reis naar Marokko en laat hierbij prachtige 
                          beelden  zien. 
31 januari     :  Ledenjaarvergadering in het Borchuus.  
                          Na de pauze vertelt Richard Klompenhouwer uit Sinderen over zijn werk als grimeur bij  
                          Stage  Entertainment Nederland. Ook laat hij pruiken en kleding zien. 
20 februari   :  Yolande Oosterman uit Westendorp geeft een lezing over “beter in balans”. 
                           ze heeft zich verdiept in de persoonlijke groei en ontwikkeling van de mens. 
22 maart      :   de heer Semmelink uit Lochem verzorgt een gezellige/informatieve avond over koffie. 
                           Hij heeft samen met zijn vrouw een koffie/theeschenkerij in Lochem. 
18 april         :   Het Eéndagsbestuur verrast ons met een muzikaal optreden van het duo “PEP” uit  
                           Dinxperlo. Na de pauze zijn er diverse workshops, o.a. handletteren, kaarten maken,  
                           kip van mozaiek  enz. 
23 mei           :  de “Neighboursisters” uit Gorssel treden voor ons op met vrolijke muziek. 
10 september: Hugo Hoes, oud-silvoldenaar, komt ons vermaken met leuke verhalen uit zijn jeugd. 
10 oktober    :  de gezamenlijke avond met het Vrouwennetwerk.  
                           Het Vocaal Theater Ensemble Foon uit Twello brengt een vrolijke en energieke show 
                           op het toneel. 
13 november:  Diëtiste Lieke van Soest vertelt ons wat goed en vooral wat niét goed is voor ons. 
                            Het thema is: gezond ouder worden. 
17 december:   Een mooie sfeervolle kerstviering in het Witte Kerkje. 
  
De avonden werden gemiddeld door 95 dames bezocht (soms waren er ook een paar heren). 
 
 
 



De Prov. Ontmoetingsdag, georganiseerd door de afd. Betuwe, was op 5 april in Tiel. Het thema was: 
“Kleurrijk”. Spreekster  was Judith Smits.  Na de pauze trad “Het Toverbaltheater” uit Beneden-
Leeuwen op. Het , bijna voltallige,  bestuur en enkele leden gingen hier naartoe. 
25 april was de Agrarische P.R. dag, georganiseerd door de afd. Voorst (Veluwe).Er werd een bezoek 
gebracht aan Rozenkwekerij “de Wilde” in de Hoven bij Zutphen, melkveebedrijf Wijers in Voorst, 
perkplantenkwekerij WIMA Plant ook in de Hoven en biologisch-dynamisch landbouwbedrijf “De 
Zonnegaard” in Voorst. Een interessante en leerzame dag. 
 
4 augustus fietsten we “de Boer” op. Hier werd gestart bij aardappelbedrijf Westerveld in 
Westendorp. Vervolgens ging het naar het melkveebedrijf van de fam. Gosselink aan de Bievinkstraat 
in Silvolde. Daarna keken we bij Sanders Hof in Warm. Een varkensbedrijf waar de varkens het hele 
jaar buiten lopen. Tot slot kwamen we bij vleesboerderij Dieker in Terborg. Ook dit was een 
interessante , maar bloedhete dag. 
 
De optochtwagen in augustus met als titel “Chinese draak” leverde ons een zeer verdiende 2e prijs 
op. 
 
23 mei was de halvedag-fietstocht. Deze tocht ging langs mooie wegen naar Sinderen. Voordat we 
een rondleiding hadden bij de Kapel, dronken we eerst koffie op een  camping in de buurt van de 
Kapel. Een geslaagde tocht. Na afloop lekker gegeten bij de Koffieboerderij. 
21 augustus fietsten we de hele dag naar het boerderijmuseum van dhr. te Bokkel op de Haart. De 
lunch was bij “ den Tappen” in Miste. Daarna ging het naar theetuin “de Wacht”  in Corle, voor een 
lekker ijsje. Via een mooie route naar Vragender en verder naar de “Olde Mölle” in Varsseveld om 
daar  een heerlijk diner te nuttigen.Ook dit was een mooie tocht. 
 
Ook de andere clubs zijn natuurlijk weer actief geweest; dat is logisch bij zo’n actieve vereniging. 
 
 
 


