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NIEUWSBRIEF JANUARI 2021 
 
Hoe graag hadden we 2020 achter ons gelaten en een frisse start gemaakt in 2021. 
Het blijft op dit moment echter improviseren. En dat doen we (als bestuur) ook zeker. 
 
Contactmiddag 
Normaliter zouden we als bestuur afgelopen woensdag de zogenaamde 
contactmiddag met de contactdames en commissieleden hebben gehad. Uiteraard 
kon deze middag niet doorgaan. We zijn ons nog aan het beraden hoe we dit op 
korte termijn kunnen gaan invullen. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer. 
 
Jaarvergadering 
Wij hebben ervoor gekozen de jaarvergadering van 9 februari schriftelijk vorm te 
geven. Normaal gesproken kijken we met zijn allen terug op het afgelopen jaar, 
worden de financiën gepresenteerd en verantwoord, doet de kascommissie verslag, 
worden jubilarissen in het zonnetje gezet en wordt het bestuur vastgesteld. 
Een gedeelte van bovenstaande punten zullen we dus schriftelijk afhandelen en een 
gedeelte zal naar een later tijdstip in het jaar worden verschoven. 
 
Jubilarissen 
We hebben dit jaar maar liefst 6 jubilarissen, die allen 25 jaar lid zijn. 
Marie Verhoeks, Henny van Zandwijk, Corrie van Sijll , Mieke van de Geijn, Joke van 
Mourik en Jannie Werner. 
Zodra het weer mag, gaan we deze vrouwen gezamenlijk tijdens een afdelingsavond 
in het zonnetje zetten! 
 
Bestuursverkiezing 
Annemieke, Joke en Riekie zijn tijdens de jaarvergadering aftredend en niet 
herkiesbaar. De volgende leden hebben zich beschikbaar gesteld. 
 
Caroline Hardick 

Hallo, ik ben Caroline Hardick, sinds 2 jaar de gelukkige inwoner van 
Weiweg 8 in Varik samen met mijn lieve man Bernard. Toen we hier 
kwamen wonen dacht ik: “hoe leer ik mensen kennen?”. Via de kerk 
werd ik door een van de leden van Vrouwen van Nu uitgenodigd 
voor het jaarlijkse uitje. Dat vond ik heel erg leuk en begon ik me 
meer en meer thuis te voelen in Varik. Intussen zit ik op de 
vrouwengym in het Dorpshuis en kreeg ik contact met allerlei 
mensen uit de 

buurt. Me verbonden te voelen met de mensen om me heen, buren, dorpsgenoten 
etc. is voor mij erg belangrijk. Toen ik gevraagd werd voor het bestuur dacht ik: “ze 
zien me aankomen…die komt net kijken”. Dat is ook zo. Ik kom nèt kijken en wil me 
graag inzetten voor deze mooie positieve organisatie die voor gezelligheid en 
verbinding zorgt. 
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Trudie van Tintelen 

 
 
Ik ben Trudie van Tintelen en woon al veertig jaar in het 
mooie dorp Varik. Ik hoop dat ik jullie de komende tijd 
positief kan verrassen. 
 

 
 
 
Pauline Mocking 

Ik ben Pauline Mocking en woon sinds 2008 aan de Paasweg.  
Samen met Rien Bunk heb ik drie zonen. De middelste zoon, 
Sietse, woont in Heesselt. Velen kennen hem als de 
schoorsteenveger.  
Ik hou van wandelen, tuinieren, schilderen en samen met Rien 
meerdaagse fietstochten maken in Europa.  
Ik wil graag meedoen met de Vrouwen van Nu omdat ik 
verbonden wil zijn aan de plek waar ik woon. Binding krijg je, 
naar mijn gevoel, door in contact te zijn met anderen. In deze 
coronatijd ervaarde ik al verschillende malen hoeveel plezier en 
warmte het mij gaf om tijdens een wandeling door Varik iemand 

te kunnen groeten of samen een stukje mee op te lopen. 
Tot enige tijd terug werkte ik in het onderwijs als ambulant begeleider met als 
expertise hoogbegaafde kinderen met gedragsproblemen. 
Nu ik gestopt ben met werken, is er meer tijd en ruimte voor andere activiteiten. Ik 
vind het leuk om samen met anderen momenten/leuke avonden te organiseren en 
daar met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die ons bezighouden. 
Hopelijk zal dit op korte termijn mogelijk zijn. 
 
Nel van Os 

Mijn naam is Nel van Os, 
Getrouwd met Jolanda, moeder van 3 dochters en een zoon, 
bonusmoeder van 4 zonen en 1 dochter, oma van 3 kleindochters 
en bonusoma van 4 kleinzonen en 3 kleindochters.  
Werkzaam in de thuiszorg als verpleegkundige. 
Ik hoop een aanwinst te zijn voor de vrouwen van nu. 
 
 
 
 
 

 
Wil jij je ook nog verkiesbaar stellen?  
Dat kan door je vóór 6 februari aan te melden bij één van de bestuursleden of via 
het algemene mailadres vvnvarikheesselt@gmail.com. Als er meer dan 4 kandidaten 
zijn zal er een verkiezing worden uitgeschreven. 
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Hoe nu verder? 
Het blijft onzeker wanneer we weer activiteiten mogen en kunnen opstarten. We 
hopen in ieder geval elkaar voor de zomer weer te kunnen ontmoeten. Hoe leuk zou 
het zijn als in mei ons reisje naar Ootmarsum kan doorgaan? 
Het blijft koffiedik kijken. Het enige dat we nu kunnen doen is ons met zijn allen zo 
goed mogelijk aan de geldende maatregelen houden, zodat we het virus zo snel 
mogelijk onder controle krijgen. 
Positief en enthousiast als we zijn gaan we na de ledenvergadering in ieder geval 
wel ons mooie jaarprogramma weer huis-aan-huis verspreiden. Op die manier zijn 
alle vrouwen in onze dorpen op de hoogte van onze plannen voor 2021 en kunnen zij 
een avondje komen snuffelen. 
 
Lief en leed 
Goed nieuws! Jannigje Wildemans is afgelopen vrijdag weer thuisgekomen na een 
periode van revalidatie op de afdeling Markant van Vrijthof in Tiel. 


