
TERUGBLIK 2020 

Op 1 januari 2020 hadden we 194 leden. 

Jammer genoeg hebben een aantal dames hun lidmaatschap beëindigd en is één lid 

overleden. 

4 januari overleed op 89 jarige leeftijd mevr. Emmy Luimes-Semmelink.  

Ze was bijna 29 jaar lid. 

We hebben dit jaar één nieuw lid mogen begroeten: Ina Dirksen. 

Dit jaar vierden een heleboel dames een huwelijksjubileum: 40 jaar getrouwd 

waren: Ineke en Johannes v.d. Laan, Wilma en Harry Breuker en Ada en Marcel 

Even. 

Het 50-jarig huwelijk werd gevierd door: Hermien en Wim Reimes, Annie en 

Gerrit Hoftijzer, Ada en Henk Bussink, Lien en Han Veerbeek, Willemien en Eddy 

Schuurman, Fennie en Jan ten Brinke, Rikie en Han Bruggink, Antje en Wim 

Wisselink en Willemien en Wim Veerbeek. 

Maar liefst 55 jaar getrouwd waren: Dinie en Bertie Heinen, Annie en Hennie 

Tuenter, Ineke en Henk van der Sluis, Hentje en Han Saalmink en Dinie en Wim 

Aalbers. 

En last but not least: Bertha en Leendert v.d. Pol waren 60 jaar een paar.   

De bruidsparen kregen allemaal een boeket bloemen thuis bezorgd. 

De ziekencommissie heeft dit jaar ook weer een aantal bezoekjes gebracht bij zieke 

leden. Of, als dit niet mogelijk was, een kaart gestuurd. 

Enkele leden hebben een dierbare naaste verloren. We wensen hen heel veel sterkte 

met dit verlies! 

Wij, als bestuur, hadden een mooi programma samengesteld. 

We begonnen 8 januari met de nieuwjaarsvisite. Na de oliebol en de heerlijke 

glühwein nam Gerard Bruil ons mee terug in de tijd. Hij vertelde over Achterhoeks 

verleden en liet daarbij mooie beelden zien. 

29 januari was de jaarvergadering. Er werd een aantal dames gehuldigd vanwege 

hun trouwe lidmaatschap. Ook namen we afscheid van Hannie Jolink als 

bestuurslid en afgevaardigde naar de Ring. In haar plaats mochten we Yvonne 

Kuipers verwelkomen. Na de pauze genoten we van de zang en muziek van “Joy 

for Music”. 



25 februari was er eerst een uitleg over “laaggeletterdheid”. Daarna vertelde Mia 

Tankink, tot voor kort pastoraal werkster, over haar jeugd. Het thema was: “langs 

het tuinpad van mijn vaad”ren”. Een interessant en humoristisch verhaal. 

En toen was er niets meer. Corona kwam in het land en gooide al onze mooie 

plannen overhoop. Géén ledenbijeenkomsten meer en géén P.O.D. 

We fietsten niet de boer op en gluurden niet bij de buren. Ook hoefden we geen 

bloemen te pitten en plakken voor de optochtwagen waarvan we de maquette al 

hadden gezien. 

De gezamenlijke avond met het Vrouwennetwerk ging niet door. Erg jammer 

omdat dit de laatste gezamenlijke avond zou zijn. Het Vrouwennetwerk stopte nl. 

per 31 december. 

Ook was er geen Kerstviering in ons sfeervolle Witte Kerkje. 

In september hebben we nog een poging gewaagd; op een middag en avond hebben 

we een film vertoond, genaamd: “de wilde stad”, over de belevenissen van een kat 

in de grote stad. Zeker de moeite waard. 

Alle clubs lagen stil. Géén fietsmiddagen/avonden. Géén hele/halve dag fietsen. 

Géén reisje. Helemaal niks……… 

 

 

JUBILARISSEN 2020 
 
25 jaar:  Gerry Hendriksen –te Beest 

Thea Naves-Hoornstra 
40 jaar:  Dini Bulsink-Gussinklo 

Annie Hoftijzer-Arentsen 
Fien Messink-Aalderink 

45 jaar:  Rikie Bruggink-Veerbeek 
Dora Vreman-Navis 

50 jaar:  Annie Kreeftenberg-Reimes 
Hentje Saalmink-Beeftink 
Jopie Wullink-Hengeveld 

55 jaar:  Jo Duitshof-Leneman 
60 jaar:  Gerrie Heyink-Leneman 

Annie Vossers-Heersink 
65 jaar:  Dien Aalbers-Aalderink 
 
Helaas is Fien Messink-Aalderink 5 maart jl. overleden. 
 
 


