
 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 

Aan alle leden van          

afd. Varsseveld 

De decembermaand is alweer aangebroken, normaliter een maand die 
in het teken staat van verbintenis, samen zijn, warmte en gezelligheid. 
Jammer genoeg kunnen door het covid-19 virus een aantal activiteiten  
niet  doorgaan, te weten: 
16 december: het Kerstfeest. 
 6 januari : de Nieuwjaarsvisite. 
  
Over het wel of niet door kunnen laten gaan van de Jaarvergadering, gepland op  
27 januari, durven we nog geen uitspraak te doen. Hierover hoort u in januari meer.  
 
Gelukkig hebben we ook goed nieuws te vertellen!  We hebben een lid, te weten: 
Gonny ten Brinke, de Egge 38, Varsseveld bereid gevonden om in het bestuur plaats 
te willen nemen. We zochten een nieuw bestuurslid omdat Willemien Schuurman ons 
na 6 jaar bestuurslid te zijn geweest gaat verlaten. Ze is aftredend en niet meer 
herkiesbaar. Over de taakverdeling wordt nog gesproken.  
Leden, die tegenkandidaten willen stellen kunnen dit schriftelijk doen voor 27 januari   
bij het bestuur. Het voorstel met de naam van de tegenkandidaat moet voorzien zijn 
van 10 handtekeningen.  
 
Financiën 
Bij het ontvangen van het ledenblad in december treffen de leden die geen 
automatische machtiging hebben afgegeven voor betalen van het lidmaatschap een 
nota aan.  Graag dan middels deze kaart uw contributie betalen. DANK. 
 
Als u nog tijd over hebt, dan bevelen we u een leuke website aan: 
www.luusteren.nl   Luusteren is een website met gesproken verhalen en gedichten 
in het Achterhoeks dialect, het zorgt voor wat afleiding, troost en vermaak in uw 
eigen streektaal.  
Mocht u uw mailadres nog willen doorgeven.. dit kan door zelf een mail te sturen aan: 
secretarisvvnvarsseveld@gmail.com  
 

Een mooi gedicht, geschreven door:   FRED EGGINK     

2020 
Wat waren we verwachtingsvol: 

2020, een mooi getal. 
Een sportzomer met Spelen 

en een mooi EK-voetbal. 

We proostten op het nieuwe jaar 
met een flinke knal. 

Een jaar vol wensen en vol dromen 
en eindelijk: een songfestival! 

 

                                          Daar zitten we nu met z’n allen, 
                                      tot nu toe is het knudde 

                                      en hopen straks op oudejaar 
                                        elkaar de hand te mogen schudden 

Lieve dames,  
dit is het nieuws van december. Wij wensen u allen een liefdevolle en 
gezellige maand, samen met uw gezin / familie. Kijk een beetje naar elkaar 
om, blijf gezond  en we hopen u in het nieuwe jaar weer te mogen ontmoeten.  
Hartelijke groet, Bestuur Vrouwen van Nu afd. Varsseveld. 
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