
JAARVERSLAG 2017. 

2017 is weer voorbij en zelfs de 1e maand van 2018.  
Afgelopen jaar moesten we geheel onverwacht afscheid nemen van onze voorzitter Nettie Bruil. 
Maar de tijd gaat door, dus ook de activiteiten van onze vereniging. We hopen  u dit jaar weer een  
gevarieerd programma voor te schotelen. Hopelijk hebt u er allemaal weer zin in en gaan we er met 
frisse moed tegenaan. 
 
Zoals gewoonlijk beginnen we met een terugblik: 
1 januari 2017 was het aantal leden 217. 31 december stond de teller op: 210. 
Dit jaar zijn 5 dames overleden, nl. op 12 jan. Leis Flipse, 76 jaar en 44 jaar lid. 5 febr.  Bertha 
Veenink, 84 jaar en 46 jaar lid. 14 febr. Mieke Hofs, 90 jaar en 61 jaar lid. 1 juni stierf Nettie Bruil, 69 
jaar en 40 jaar lid, en 13 nov. stierf Hermien Scholten, zij was 86 jaar en 37 jaar lid. 
Wij als vereniging stonden een ogenblik stil bij  deze droevige gebeurtenissen. Een paar 
bestuursleden gingen de familie condoleren. Ook hebben we, als dat mogelijk was, de uitvaart 
bezocht van partners van onze leden. Zoals gebruikelijk worden de dames naderhand nog een keer 
bezocht. Allen die dit jaar iemand uit de familie-of vriendenkring hebben verloren, wensen we veel 
sterkte toe. 
 
Een aantal dames hebben hun lidmaatschap helaas beëindigd. 
Gelukkig mochten we ook weer een aantal nieuwe leden begroeten: Yvonne Kuipers, Ine Hofs, 
Willemien Schuurman, Ans Wisselink, Marian Hoftijzer en Gerda Wildenbeest.  
 
Dit jaar hadden we weer een aantal dames die hun huwelijksjubileum vierden. Bij ons bekend waren 
dat vier 40-jarige, vijf 50-jarige, drie 55 jarige bruidsparen. Ook was er  één 60-jarig bruidspaar.  
Als het op prijs werd gesteld, gingen twee dames van het bestuur bij hen op bezoek en brachten 
natuurlijk een mooi boeket bloemen mee. 
 
De dames van de ziekencommissie hebben afgelopen jaar ook niet stil gezeten. Ze hebben diverse 
ziek leden bezocht, en brachten een attentie mee om hen op te vrolijken. 
 
Het jaarprogramma van 2017 was, naar onze bescheiden mening, heel gevarieerd. Dus voor elk wat 
wils. 
5 jan: Nieuwjaarsvisite. Na de goede wensen van ons als bestuur luisterden we naar Bouwe van der 
Meulen “het Kruideniertje” uit Dinxperlo. Hij vertelde over zijn jeugd in Joure waar zijn vader een 
kruidenierszaak had. Veel herkenbare zaken kwamen naar voren. 
31 jan: Ledenjaarvergadering. Dit jaar waren er 17 jubilarissen:  2 dames waren 25 jaar lid, 4 x 40,  
4 x 45, 6 x 50 en 2 dames waren 55 jaar lid van Vrouwen van Nu afd. Varsseveld. Naast de oorkonde 
en attentie ontvingen ze een mooi boeket bloemen. 
We namen afscheid van Bernarda Tannemaat-Goossens als algemeen bestuurslid. Haar opvolgster is 
Gerrie Wisselink-Radstake. 
Na het officiële deel van de avond las Bert Scheuter enkele columns voor en gedichten. 
23 febr. maakte notaris Passmann uit Terborg ons wat wijzer wat betreft het levenstestament en 
samenlevingscontract. 
20 maart: de heer Henk Griffioen uit Utrecht nam ons mee, om een kijkje te nemen achter de 
schermen van de opvang van daklozen in zijn woonplaats. 
18 april: podotherapeute Ingeborg Hanenburg gaf een lezing over voetproblemen en liet ons , geen 
leuke  beelden zien. 
17 mei: deze laatste avond voor de zomerstop luisterden we naar gezelligheidskoor: “Kiek-An” uit de 
Heelweg. 
21 sept: Corrie Reinalda en Wilko v.d. Brandt vertelden over hun werk bij meldkamer 112 en de 
ambulancedienst. 



11 okt: de gezamenlijke avond met Vrouwennetwerk. Deze avond, georganiseerd door Vr.Netwerk, 
hadden we een modeshow van de fa. Heezen. 
22 nov: onze plaatsgenote Jacqueline Scheuter vertelde ons wat het betekent om te moeten leven 
met een niet-aangeboren hersenletsel. Een aangrijpend verhaal van een prachtige toch wel positieve 
vrouw. 
19 dec: de kerstviering, of beter gezegd, het kerstconcert in het Witte Kerkje. 
In een sfeervol kerkje trad Sign of Friendship voor ons op. Ze zongen prachtige liederen, soms met 
solisten. Enkele bekende kerstliederen waren in een nieuw jasje gestoken maar niet minder mooi. 
Dat jasje gold overigens ook voor de dirigent. ☺ 
 
De avonden werden dit jaar  bezocht door  gemiddeld 105 personen. 
 
De Prov. Ontmoetingsdag was op 5 april in “de Radstake”. Het thema was: de kracht van Samen. 
Spreker was die dag: Tanja Abbas. Zij sprak over “Naoberschap”. Na de middagpauze genoten we van 
het optreden van de twentse cabaretiere: Nathalie Baartman. Zeer humoristisch.  Het voltallige 
bestuur + een aantal leden bezochten deze dag. Even vermelden dat Ans Bijenhof ook in de 
organisatie zat.  
25 april: de Agrarische P.R.-dag bij de Radstake. Deze dag werd er een bezoek gebracht aan 
Hengstenstation en stoeterij “de Radstake”, kwekerij en tuincentrum Hiddink en witlofkwekerij 
Hiddink te Sinderen. Ook stonden melkveebedrijf Rougoor aan het Rademakersbroek en zichtstal 
Rotink te Aalten op het programma. Een achttal dames van onze afdeling zaten in de organisatie. 
240 dames uit de Betuwe , van de Veluwe en uit de Achterhoek namen aan deze dag deel. 
 
8 juni stond het jaarlijkse uitstapje op het programma. Dit werd door de reiscommissie meteen 
geannuleerd, toen bekend werd dat Nettie was overleden.  
Op 9 mei en 18 mei werd er een halve dag gefietst. Dit keer naar moeder Theresa in Ulft. Uiteraard 
met de nodige stops voor een hapje en drankje. 
23 aug: werd er de hele dag gefietst. Richting Kranenburg waar het Heiligenbeeldenmuseum werd 
bezocht. Ook bij deze tocht werd de inwendige mens niet vergeten. 
5 aug: fietsten we “de Boer op”. We starten bij loonbedrijf Vreman op de Heelweg. Van daaruit 
gingen we naar wijngaard “de Vennebulten”. Vervolgens fietsten we naar Lensink, zachtfruit in 
Lintelo, melkveebedrijf van Eerden te Aalten, langs de windmolens in het Aaltense Goor weer terug 
naar Vreman waar tuinclub “de Hofdames” ons al stond op te wachten met heerlijke pannenkoeken. 
We hadden die ook wel verdiend, want tijden het laatste stuk van de prachtige route waren we 
evenals vorig jaar kletsnat geregend. In 2018 misschien mooi weer? Of is toch 3x scheepsrecht? 
 
23 nov: bezochten enkele dames van het bestuur de avond van “Helden om de Hoek” van de 
Rabobank. Wij kregen geen prijs, maar ons promofilmpje, gemaakt door Lineke Mulder, werd wel 
vertoond. In de DRU te Ulft. Wie kan ons dat nazeggen?! 
 
In augustus deden we zoals gewoonlijk weer mee met de jaarlijks optocht. Onze wagen, met als titel 
“Kemphanen” kreeg een 3e prijs. We hadden op meer gehoopt. Toch hebben we gezellige dagen 
gehad met pitten en plakken. Ook goed voor de sociale contacten. 
 
Ook dit jaar waren er weer diverse bijeenkomsten of workshops voor bestuursleden. 
 
Zoals u merkt hebben we weer een druk maar ook gezellig jaar achter de rug, al was het met een 
klein zwart randje. 
 De diverse clubs zijn natuurlijk ook weer actief geweest. Het gaat te ver om dit allemaal te 
vermelden.  
Wel wil ik nog vertellen, dat we dit jaar twee dames hebben, die geen enkele ledenbijeenkomst 
hebben overgeslagen,  nl. Dora Vreman en Erna Wisselink. 



 
Wij, als Bestuur, hopen dat u heeft genoten van de avonden en de activiteiten waaraan u heeft deel 
genomen. We bedanken u allemaal voor de trouwe opkomst en hopen u dit jaar vaak te mogen 
begroeten op onze ledenavonden. 
 
Dat het voor ons allen een gezellig , maar vooral gezond jaar mag worden. 
 
 
 


