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Jaarverslag 2020 
 
Dinsdag 6 januari 2020 
 
Nieuwjaarsvisite en jaaroverzicht/vergadering. 
Het jaarverslag van 2019 wordt via de beamer 
getoond en het financieel jaarverslag ligt ter 
inzage.  
Margriet Klos is 40 jaar lid, en Janna Meier, Jenny 
Horst en Lena Hamhuis zijn 50 jaar lid van de 
Vrouwen van Nu. Maar liefst 16 dames hebben 
alle afdelingsavonden in 2019 bezocht. 
Eefke Meijerink neemt afscheid van het bestuur. 
Zij heeft zes jaar de functie van secretaresse 
vervuld. Brigitte van Laar zal haar opvolgen. 
Na de pauze vindt de verloting plaats en spelen we drie rondes bingo.  
Rita Driehuis wint de vleesschotel bij de verloting. 
 
Dinsdag 4 februari 2020 
 

Onze spreekster van de avond, Margo 
Huggers, heeft zich vanwege griep 
helaas af moeten melden. Brigitte 
van Laar en Dieky Reefman laten nu 
vanavond beelden zien van de 
internationale reizen die gemaakt zijn 
met de Vrouwen van Nu. Er worden 
beelden getoond van een reis naar 
Madeira, naar Zuid-Polen, een 

tuinenreis naar Zuid-Engeland en een reis door de Baltische Staten. Ook wordt 
er informatie gegeven over de reizen die in 2020 gepland staan.  
Brigitte, lid van de Commissie Reizen Overijssel, en Dieky zijn zelf ook mee 
geweest op deze reizen. 
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Dinsdag 3 maart 2020 
 
Het eendagsbestuur heeft deze avond georga-
niseerd. Henk Veneman uit Bruchterveld houdt 
een quiz waarbij hij ons details van dingen in de 
omgeving laat zien, waarna er geraden moet 
worden wat het is. Ook geeft hij extra informatie 
over de historie van bepaalde dingen en 
gebruiken. 
 
 
En dan komt er half maart een dringend advies vanuit het landelijk bestuur om 
tot half april alle bijeenkomsten af te gelasten in verband met het coronavirus. 
Dit betekent dat onze geplande excursie naar GML Instruments op 17 maart en 
de geplande afdelingsavond van 7 april niet doorgaan. Ook de later geplande reis 
van 7 mei en de koffieochtend van 16 juni zullen uiteindelijk niet door kunnen 
gaan. 
 
 

Omdat de maandelijkse provinciale 
wandelingen ook niet doorgaan, wordt er 
onder leiding van Ziena Hutten om de paar 
weken een wandeling in de nabije omgeving 
gemaakt. Gewoonlijk gaan er 4 tot 6 leden 
mee. 
 
 
De agrarische commissie heeft vanwege de 
corona beperkingen dit seizoen geen 
excursie kunnen organiseren. 
 

 
 
Begin juni wordt bij alle leden thuis een bloemetje gebracht met het nieuwe 
programma van het seizoen 2020-2021. Wij hopen dan het seizoen in september 
weer op te kunnen pakken. 
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Dinsdag 1 september 2020 
 
In aangepaste vorm vindt deze afdelingsavond plaats. Dat wil zeggen dat 
iedereen zich van te voren moet aanmelden, men ’s avonds op de plek moet 
blijven zitten en iedereen op ruime afstand van elkaar zit. 
Aangezien Ons Gebouw in Ebbenbroek vanwege de corona 
gesloten is, vindt de avond plaats in het Gebouw op de 
Hoogenweg. 
Willy Wienholts vertelt deze avond over haar ziekte 
dystrofie. Het is een chronische, pijnlijke aandoening die 
een enorme psychische impact heeft. Het is haar 
overkomen en eigenlijk kan iedereen het zomaar krijgen. 
 
Dinsdag 6 oktober 2020 
 

Deze avond vindt wederom plaats met de 
nodige beperkingen en op de Hoogenweg. 
Martin van Est van Remedica vertelt over 
de nieuwe Donorwet. Hij vertelt over het 
doneren van organen en weefsels. Vanaf 18 
jaar moet iedereen een keuze vastleggen in 
het donorregister. 

 
 
In de loop van oktober worden de coronamaatregelen weer strenger en moet 
het bestuur helaas besluiten alle activiteiten voor de rest van het jaar af te 
zeggen. In december wordt er bij de leden een kerstattentie gebracht. 
 
Provinciaal en landelijk zijn in 2020 alle activiteiten vanaf half maart al 
geannuleerd. 
 
Onze afdeling eindigt het jaar met 39 leden.  
 
 
Bestuur Ebbenbroek, 
Vrouwen van Nu, 
Januari 2021. 


