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NIEUWSBRIEF JANUARI 2021 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

 
De feestdagen zijn weer achter de rug en een nieuw jaar: 2021 is aangebroken. Wij 
wensen u al het goede voor dit nieuwe jaar. 
We staan ook stil bij het verdriet van Annie Kreeftenberg en Hentje Saalmink, die 
recentelijk hun partner hebben verloren. We wensen hen en familie veel liefde en 
kracht. En natuurlijk gaat onze aandacht ook uit naar onze leden die het momenteel 
niet gemakkelijk hebben, allen veel sterkte gewenst..  
 

Hoop is een lichtje in je hart 
Dat vandaag moed geeft 

En morgen kracht. 

 
Maar we hopen ook op een jaar met veel mooie activiteiten, fijne 
gedachten en gebeurtenissen. Hopelijk groeit bij u ook het klavertje 
4 en brengt dit liefde en geluk. Laten we het positief tegemoet zien 
Helaas is er door het covid-19 virus nog geen sprake van het 
organiseren van activiteiten.  

Ook de jaarvergadering, gepland op 29/1, gaat niet door.  
Wel willen we in deze brief enkele punten aan de orde stellen: 
 
* Jubilarissen 
Onze jubilarissen kunnen we niet in het zonnetje zetten en we zullen hen persoonlijk 
de oorkonde + kado + bloemen overhandigen. 
25 jaar lid: Gerry Hendriksen – Thea Navis 
40 jaar lid: Diny Bulsink – Annie Hoftijzer – Fien Messink 
45 jaar lid: Rikie Bruggink – Dora Vreman 
50 jaar lid: Annie Kreeftenberg – Hentje Saalmink –  
                  Jopie Wullink 
55 jaar lid: Jo Duitshof 
60 jaar lid: Gerrie Heyink – Annie Vossers 
65 jaar lid: Dien Aalbers 
 
* Financiën 
Kascontrole: deze wordt uitgevoerd door Lineke Mulder en Joke Heuten en zal in 
februari plaats vinden bij onze penningmeester, Gerrie Wisselink  thuis. 
 
* Bestuurswisseling 2021 
Helaas gaan we afscheid nemen van Willemien Schuurman als bestuurslid. Zij heeft 
6 jaar met enthousiasme deelgenomen in het bestuur en we zullen haar 
kundigheden, kennis en daadkracht zeker gaan missen.   
Voor de bestuurswisseling 2021 stellen wij voor: Gonny ten Brinke als nieuw 
bestuurslid (zie ook Nieuwsbrief dec 2020). 
Tevens vragen wij uw toestemming voor herbenoeming Lucy Hoogland en Ineke van 
der Laan tot bestuursleden. 
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Mocht u bezwaar aan willen tekenen dan kan dit  tot 1 februari bij één van de 
bestuursleden. 
 
* Jaarboekje 
Willen de contactpersonen van alle commissies voor 1 februari evt wijzigingen voor 
in het jaarboekje tav persoon / telefoon / mail doorgeven aan Ineke van der Laan.  
Dit kan telefonisch: 0315 – 243 548 of via de mail: inekevdlaan@hotmail.com  
 
* Nieuwsbrief digitaal 

Van bijna 100 leden hebben we inmiddels het emailadres, 
waaronder degenen die met hun emailadres in het informatieboekje 
staan. Daar zijn we heel blij mee!  
Zij hebben de afgelopen tijd de 
uitnodigingen/nieuwsbrieven via de mail en op papier 
in de brievenbus gehad.  We streven ernaar om deze 
dames na de zomer de uitnodigingen / nieuwsbrieven 

en andere informatie alleen per mail te sturen. De overige leden 
krijgen dit op papier in de brievenbus. 
 
Dames die de uitnodigingen wel digitaal willen ontvangen, maar hun emailadres nog 
niet aan ons hebben doorgegeven, verzoeken wij dit alsnog te doen bij onze 
secretaris Wilma Breuker: secretarisvvnvarsseveld@gmail.com 
 
Lieve dames,  
dit is weer de 1e Nieuwsbrief dit jaar.  
Onze wens voor nu: kijk een beetje naar elkaar om en blijf gezond!  Mochten er 
vragen of andere zaken leven, schroom niet om ons te bellen / te mailen. 
 
Hartelijke groet,  
Bestuur Vrouwen van Nu afd. Varsseveld. 
Dineke, Ineke, Lucy, Willemien, Wilma, Gerrie en Yvonne 
 
 

 

 
In dezelfde schuit 

Je hebt de regels steeds in acht genomen, 
exact conform de richtlijnen gewerkt, 

bent telkens tot een oplossing gekomen, 
toch wordt opnieuw je vrijheid ingeperkt. 

 
Je mag er boos om zijn, het jouwe vinden, 

je over de minister-president 
en zijn besluiten lopen op te winden - 

ik denk dat hij die onmacht wel herkent. 
 

Ook mij kan het zo nu en dan benauwen, 
maar dan besef ik: ik sta niet alleen. 

Dit raakt ons allemaal, dus heb vertrouwen. 
Al vergt het veel, we komen hierdoorheen. 

 
We zitten samen in dezelfde schuit 

en samen komen wij er ook weer uit. 
 

Robin Bleeker (34), stadsdichter Deventer, Stentor 14-10-2021 
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