
Terugblik 2021 
 
Op 1 januari 2021 hadden we 186 leden. 

Jammer genoeg hebben een aantal dames hun lidmaatschap  beëindigd. 

2 nieuwe leden mochten wij begroeten: 

Riekie Ruesink-Lammers en Diny Luymes 

We heten beide dames van harte welkom. 

Afgelopen  jaar hebben we door overlijden helaas afscheid moeten nemen  
van drie leden, te weten:  
Fien Messink-Aalderink,   overleden     5 mrt  op 87 jarige leeftijd, 41 jaar lid  
Jo Peppelman-Berkelder, overleden   10 mei  op 80 jarige leeftijd, 20 jaar lid 
Minke Jansen-Zeephat,    overleden     9 sept op 88 jarige leeftijd, 54 jaar lid 
 
18 Januari van dit jaar is overleden: Jo Duitshof-Leneman, op 85 jarige leeftijd, 
56 jaar lid. 
 

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. 

 
De terugblik van 2020 eindigde met: en toen werd het stil…………………. 
 
En…in 2021 was het voor het grootste deel nog steeds stil. 
Door de pandemie konden we geen programma voor u als leden maken  
zoals u gewend was. 
Ook gingen de meeste activiteiten van de clubs om dezelfde reden niet door.  
 
Onze notulist Willemien Schuurman trad af als bestuurslid, we hoopten  
hier op de jaarvergadering in 2022 alsnog aandacht aan te kunnen schenken. 
Maar ja… ook dat kon niet doorgaan. Jammer! 
Haar taak is overgenomen door Lucy Hoogland en ons nieuwe bestuurslid  
Gonny ten Brinke is nu onze 2e voorzitter.  
 
De bestuursvergaderingen deden we de eerste helft van het jaar digitaal. 
Op 12 juli hebben we als bestuur  voor het eerst dit jaar weer gezamenlijk vergaderd 
in de kleine zaal van de Eendracht hier konden we op 1.5 m van 
 elkaar zitten. 
 
Wel hebben we onze leden voor Pinksteren kunnen verrassen met een  
doosje merci chocolade, daarbij een leuke kaart waarop een toepasselijk  
gedicht was te lezen. Dit werd zeer gewaardeerd.  
Gelukkig konden we elkaar, hoewel in kleine groepjes, ook weer ontmoeten  
met het bloemen plakken voor de omgekeerde optocht.  
 
 
 



JUBILARISSEN 2021 
 
  25 jaar: Joke Jansen-van Campen 
    Ina Wisselink-Walvoort 
 
  40 jaar: Jannie Ankersmit-Hage 
    Jo Ansink-Oberink 
    Gerrie Geurink-Wessels 
    Elly Smeitink-Kersten 
 
  45 jaar: Lidi Dijkstra-Joldersma 
    Anneke Fokkink-Schuurman 
    Annie Rutgers-Wesselink 
   

  50 jaar:  Willemien Leneman-Hoopman 
    Willy Nijhof-Groen 
    Sini Tieltjes-Mateman 
 
  55 jaar: Annie Tuenter-Berkelder 
    Willie Semmelink-Leneman 
    Corrie van Manen-van Butselaar 
    Willemien Hofs-Wisselink 
    Gerda Broens-Abrahams 
    Jopie Aalbers-Keunen 
 

 


