
 
 

      
     Contactblad voor  

Geloofsgemeenschap  
Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming 
  
  

 Jaargang 57, nummer 10 
 24 juli 2021 
 
 
 

Periode: zaterdag 24 juli 2021 t/m vrijdag 20 augustus 2021 

 

 
 
Bloemenweelde in bloei 
Op de begraafplaats is het momenteel een prachtige bloemenweelde. 
De bloemen zijn gezaaid en worden verzorgd door de groep vrijwilligers 
die de begraafplaats onderhouden. 
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 24 juli t/m vrijdag 30 juli 2021 

 
 

Zeventiende zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:  
2 Koningen 4,42-44 
Johannes 6,1-15 
 
‘Er is hier een jongen die vijf gerstebroden en 
twee gedroogde visjes bij zich heeft; maar wat 
hebben we daaraan voor zo’n aantal?’ (Johannes 6,9)  
 
 
Zaterdag 24 juli 
 
19:00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger: Pater F. Bomers 
Misintenties: 
Overleden ouders te Woerd-Nijhof; Johan Gunnewijk en Marietje 
Gunnewijk-Ten Hagen (jgd.); Annie te Woerd-Oldenkotte; Herman 
Schilderinck; Pastor Hendrik Scholten; Miel Bouwmeesters-Lamers; 
Frans Hoitink en overleden familie; Alfons Meijer. 
 
Woensdag 28 juli 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 31 juli t/m vrijdag 6 augustus 2021 
 
 
Achttiende zondag door het jaar (Jaar B)  
 
Weekend lezingen:   
Exodus 16,2-4.12-1 
Johannes 6,24-35 
 
Jezus zei: ‘Ik ben het brood om van te leven. Wie 
naar Mij toe komt krijgt geen honger meer, en wie 
in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst (Johannes 6,35) 
 
 

Zaterdag 31 juli / zondag 1 augustus 
 
Geen viering in Beltrum   
 
 
Woensdag 4 augustus 
 
09:30 u. in de kerk Eucharistieviering  
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Pastor Hendrik Scholten (nms. buurt aanleunwoningen); Annie Ernst-
Baks; Frans Hoitink en overleden familie; overleden ouders Ballast-
Luttikholt, Theo en Wilma. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 7 augustus t/m vrijdag 13 augustus 2021 
 
  
Negentiende zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:   
1 Koningen 19,4-8 
Johannes 6,41-51 
 
Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: wie 
gelooft, bezit eeuwig leven’ (Johannes 6,47) 
 
 
Zaterdag 7 augustus / zondag 8 augustus 
 
Geen viering in Beltrum 
        
 
Woensdag 11 augustus 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 14 augustus t/m vrijdag 20 augustus 2021 

 
 
Maria Tenhemelopneming (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:  
Openbaring 11,19a+12,1-6a+10ab 
Lucas 1,39-56 
 
En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo 
sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den 
Heiligen Geest (Lucas 1, 41). 
  
     
Zaterdag 14 augustus 
 
19:00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Bennie Bouwmeesters (jgd.); Herman Dreierink; Marie Hoitink-Brinke; 
Herman Schilderinck; Vader en moeder Kl. Nijenhuis-Scholten; Pastor 
Hendrik Scholten; Annie te Woerd-Oldenkotte; Miel Bouwmeesters-
Lamers; Ger Hoevenaars-Donkers; Riek Heutinck-Sasse (jgd.); Familie 
Koster-Harbers en Bennie (jgd.); overleden familie Pasman-ten Bras en 
kinderen; Uit dankbaarheid; overleden ouders Huinink-ten Bras; 
overleden ouders Bouwmeesters-van Hal en Bennie-Tonnie en Miel; 
Alfons Meijer; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; Jan Orriëns; 
Familie Stapelbroek-Hendriks; Teun en Dinie Roelvink en Hans; Jans en 
Marietje ten Brinke en Gerrie en Jan en Sien Mentink-Brevink. 
 
 
Woensdag 18 augustus 
 
09.30 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
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VIERINGEN PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER OOST-ACHTERHOEK 

  
Za 24 jul  19:00  Beltrum  Eucharistieviering  
           Pater F. Bomers 
 
Zo 25 jul 09:30 Groenlo Eucharistieviering Vicaris H. Pauw 
Wo 28 jul 19:00 Groenlo Overige vieringen Werkgroep 
Vr 30 jul 09:00 Groenlo Woord- en gebedsviering  
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
 
Za 31 jul 19:00 Eibergen Woord- en communieviering  
        Diaken C. Peters 
Zo 1 aug 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pater F. Bomers 
Di 3 aug 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Wo 4 aug 09:30  Beltrum  Eucharistieviering  
           Pastoor H. de Jong 
 
Do 5 aug 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 6 aug 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 7 aug 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 8 aug 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 8 aug 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering  
        Werkgroep 
Di 10 aug 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Wo 11 aug19:00 Groenlo Overige vieringen Werkgroep 
Vr 13 aug 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 14 aug 19:00  Beltrum  Eucharistieviering  
           Pastoor H. de Jong 
 
Zo 15 aug 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 15 aug 10:30 Neede  Woord- en gebedsviering  
        Werkgroep 
Zo 15 aug 10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering  
        Werkgroep 
Di 17 aug 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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Wo 18 aug 09:30  Beltrum  Eucharistieviering  
           Pastoor H. de Jong 
 
Do 19 aug 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 20 aug 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 21 aug 19:00  Beltrum  Woord- en communieviering 
           Diaken C. Peters 
 
Zo 22 aug 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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Locatie Mededelingen 
 
 
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2021 

 
Vanwege de coronamaatregelen wordt het dopen met de 
ouders overlegd. Daarom moeten ouders die hun kind willen 
laten dopen, contact opnemen met het centrale secretariaat 
van de Paulusparochie (telefoon 0544 - 46 46 63) of via de mail: 
secretariaat@paulus-ludger.nl. Voor verdere informatie kunt u terecht 
op de website: www.paulus-ludger.nl. 
 
 
GEBOREN 
 

Juup  
Zoon van Jeroen en Marloes Wiegerinck 
Broertje van Mink 
Mölleweg 1a Beltrum 

 
Van harte proficiat met jullie zoon en broertje.  
Welkom in ons midden, Juup. 
 
 
OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 
  Annie Huirne – te Boome 
  Dorpsstraat 2 (kamer 40) 
 
Zij is op 21 juni 2021 op 87-jarige leeftijd overleden. 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en 
goede herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 
Zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus is weer de maandelijkse 
inzameling voor de Voedselbank. U kunt houdbare 
voedingsmiddelen deponeren in de daarvoor bestemde kratten. De 
kratten zullen het hele weekend (dus niet alleen de dag van de dienst) 
in het portaal van de kerk staan. Bij de Coop Supermarkt is er 
doorlopend gelegenheid houdbare voedingsmiddelen te schenken aan 
de Voedselbank. Maak uw gift kenbaar bij de kassa. Zij zorgen voor de 
verdere afhandeling. 
 
 
OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de collectes in juni is € 175,95.  
 
 
TAIZÉ VIERING 
 
Op woensdag 28 juli en 11 augustus is er een Taizé viering in de R.K. 
Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.  
 
 
VAKANTIE SECRETARIAAT 
 
Van maandag 26 juli t/m zondag 15 augustus (week 30-31-32) is het 
secretariaat met vakantie. Op maandag 16 augustus zijn wij weer open.  
 
 
BEDANKJE 
 
Bij dezen wil ik iedereen bedanken voor alle groetjes, berichtjes, 
kaartjes, attenties en de bezoekjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn 
ziekenhuisopnames en verblijf in Pronsweide. 
 

Groeten Joop Schilderinck 
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Locatie nieuws 
 
 
    KERKBEZICHTIGING EN KLOKKEN 
 
De kerkbezichtigingen zijn in de zomermaanden enthousiast van start 
gegaan. Dit jaar zetten we net als voorgaande jaren elke woensdag en 
donderdag in de maanden juli en augustus de deuren van de kerk open 
voor bezichtiging. Via de diverse aankondigingen in de regionale media 
en door een flyer te verspreiden bij campings en VVV-kantoren in de 
regio, hebben we de openstelling van de kerk onder de aandacht 
gebracht. Een vaste enthousiaste groep vrijwilligers heet bezoekers 
welkom en geven desgewenst tekst en uitleg over onze mooie kerk.  
Omdat Jan Kok, de grote animator van de afgelopen jaren, dit jaar 
helaas verstek moet laten gaan, was het nodig om de aankleding van 
de kerk tijdens de opstelling opnieuw in te richten.  
Met de inzet van velen is dat toch weer naar volle tevredenheid gelukt. 
Het bezoekersaantal is net als voorgaande jaren wisselend, waarbij de 
weersverwachting (fietsweer) van grote invloed is. Uit alle windstreken 
komen de bezoekers, vaak verblijvend op campings in de omgeving. 
Bezoekers zijn vaak enthousiast over onze prachtige kerk met de mooie 
gerestaureerde muurschilderingen. De meesten hebben op de ene of 
ander manier een historische binding met de geloofsgemeenschap. Hun 
enthousiasme is een belangrijke reden waarom wij deze openstelling 
organiseren. Bovendien doet het goed om van buitenstaanders 
bevestigd te krijgen dat we in Beltrum een prachtige kerk hebben. Als u 
zelf ook een kijkje wilt nemen en het resultaat van de 
restauratiewerkzaamheden met eigen ogen wilt zien, bent u natuurlijk 
ook van harte welkom. Dit is mogelijk dankzij de vrijwilligers die er hun 
vrije tijd in steken. Daarvoor onze dank.  
 
In de laatste Echo hebben wij u geïnformeerd over de aanpassing van 
de aandrijving van een van onze klokken. Er is in een klok een nieuw 
(magnetisch) aandrijfsysteem geplaatst. De aanvraag voor nieuwe 
aandrijving van de twee overige klokken in de kerktoren te Beltrum is 
door het Parochiebestuur ook goedgekeurd. 
     
Locatieraad Beltrum  
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MARIA VERBINDT HEMEL EN AARDE 
 
Feest van Maria Tenhemelopneming. Omdat wij als 
geloofsgemeenschap naar Maria vernoemd zijn, heeft zij sedert jaar en 
dag een warme plek in ons midden verworven. 
Maria zingt van een andere wereld. 
Zij verbindt de hemel en de aarde met elkaar. 
Zij brengt de hemel binnen ons bereik. 
Zij legt verband tussen droom en werkelijkheid. 
Zij legt contact tussen God en mens. 
 

Daarom is Maria Tenhemelopneming niet iets van 
lang geleden, maar telkens een hedendaagse 
gebeurtenis. Daarom is het telkens de moeite 
waard hierbij jaarlijks stil te staan.  
Ook weer tijdens de eucharistieviering op zaterdag 
14 augustus waarin pastoor de Jong voorgaat en 
cantors van het dames- en herenkoor de zang 
verzorgen en u van harte uitgenodigd wordt. 
 
De werkgroep 
 
 
RUST EN STILTE 
 
Aan een monnik, die teruggetrokken in een klooster leefde, werd eens 
gevraagd: wat is de zin van het leven in stilte en eenzaamheid? De 
monnik was juist bezig een emmer water te putten. Daarom vroeg hij 
zijn bezoekers dichterbij te komen. Kijk nu eens in de put. Wat ziet u 
daar? Ze keken in de diepte, maar zagen helemaal niets. Korte tijd 
later zei de monnik: kijk nu nog eens naar beneden. Opnieuw bogen 
de bezoekers zich over de rand van de put. ‘Wat ziet u nu?’ vroeg hij. 
Nu zien we onszelf, was het antwoord. Daarop vervolgde de monnik: 
‘Toen ik zojuist water uit de put haalde was het oppervlak onrustig, 
maar nu is het rustig geworden. Dat is de ervaring van de stilte: je ziet 
jezelf. En als je in jezelf tot rust gekomen bent, zie je niet alleen de 
wereld met heel andere ogen, maar ook God.’ 
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
LONGFONDS 2021 
 
De opbrengst van de digitale collecte van het Longfonds heeft het 
mooie bedrag van € 268,50 opgebracht. Wij willen iedereen hiervoor 
bedanken! 
 
Marian te Woerd en Ingrid Draaijer 
 
 
DE ZONNEBLOEM BEDANKT 
                                         
Zonnebloemloterij: 
Vorig jaar was het niet mogelijk om aan de deur loten te verkopen, 
maar de afgelopen weken konden we de loten weer persoonlijk huis 
aan huis aanbieden. Onze vrijwilligers werden aan de deur verrast met 
mooie gesprekken en leuke reacties en met een grote interesse voor de 
loten. We willen alle mensen die zo ruimhartig loten hebben gekocht 
hiervoor hartelijk danken! Hierdoor kunnen we weer leuke attenties 
uitdelen en hopelijk snel weer mooie activiteiten organiseren. 
 
Hebt u ons gemist? Meedoen aan de zonnebloemloterij kan nog steeds 
online via https://www.zonnebloem.nl/beltrum 
Dit kan al vanaf 2 euro. Deelnemers maken kans op diverse geldprijzen, 
een laptop/iPad, elektrische fiets of vakantie in eigen land.  
De trekking van de loterij is op 8 november. 
 
Centen voor Mooie momenten: 
Wilt u geen loten kopen, maar wel de Zonnebloem Beltrum steunen, 
dan kunt u ook een bedrag overboeken op rekening NL02 RABO 0105 
5048 82 t.n.v. De Zonnebloem afd. Beltrum onder vermelding van 
Centen voor Mooie momenten. Ook de mensen die op deze wijze de 
Zonnebloem Beltrum hebben gesteund willen wij hartelijk hiervoor 
bedanken! 
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Vaste Rubrieken 
 
ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM 

Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum 
Telefoon: 0544 – 48 21 11 

E-mail:  beltrum@paulus-ludger.nl t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum 
Bankrekening/IBAN: NL13 RABO 0105 5020 65 
Website:   www.paulus-ludger.nl      Dan klikken op Beltrum 

Facebook:   www.facebook.com/HHpaulusludger 
 

 

PAROCHIESECRETARIAAT LOCATIE BELTRUM 

het parochiecentrum. Achterom 2 tel. (0544) 48 21 11 
voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis) 

  - voor in de volgende ECHO 
        uiterlijk t/m maandag 16 augustus 

- vragen en informatie 

  - kerktelefoon 
  - ledenadministratie (voor alle vragen) 

E-mail: beltrum@paulus-ludger.nl 
Openingstijden:  elke donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur 

     maandagavond  19.00 – 20.00 uur op 16 augustus 
 

 

AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’: 

 voor de periode van  
zaterdag 21 augustus t/m vrijdag 17 september 2021:  

  uiterlijk t/m zaterdag 14 augustus 2021.    

bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10 
 - in brievenbus, wel duidelijk vermelden: ‘Kopie Echo’ 
 - of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com   s.v.p. in ‘Word-document’ 
 - deze dienen niet groter te zijn dan een A5 formaat. 
 
 

AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN: 
 na telefonische afspraak bij  

 Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum. 
 U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur 

 op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51. 

 Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com  
 

 
 

 
 

mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
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AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:   

bij ‘ ’t Achterummeke 
 Achterom 1 (rechts naast woning Pastor Scholten) 

 Brievenbus is aanwezig. 

 Emailadres: achterummeke@live.nl  
 
 

PASTORALE ZORG: 

In situaties van ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u 
een beroep wilt doen op urgente gees  telijke zorg, kunt u bellen met:  

telefoonnummer 06 – 190 17 292.  
 

 

BIJ OVERLIJDEN: 

Contact opnemen met: 

- uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) 46 15 15 
- GUV Uitvaartverzorging, tel. 0900 – 700 7000 (lokaal tarief) 

  Xandra, Tom en collega’s. 
- Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding Beltrum, tel. 06 – 18 19 50 23 

- of een uitvaartcentrum naar uw keuze. 

Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen. 
De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte van de gang van zaken 

aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden. 
 
 

CENTRAAL SECRETARIAAT PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER 

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 
Bereikbaar: 

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur 

Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 
E-mail: secretariaat@paulus-ludger.nl 

Tel. 06 83 13 71 02 
 

 

PASTORAAL TEAM 

H.A.M de Jong Pastoor 06 - 1237 9793 
h.dejong@paulus-ludger.nl 

C.G.J. Peters (Cor) Diaken  

c.peters@paulus-ludger.nl 

C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564 

c.roetgerink@paulus-ludger.nl 

 

 

 
 

mailto:achterummeke@live.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl
mailto:c.roetgerink@paulus-ludger.nl
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Spoedpost Huisartsen Oost-Achterhoek 

Adres Beatrixpark 1, 7101BN Winterswijk 
Let op: Volg borden spoedpost 

 

Op werkdagen tussen ’s avonds 17.00 uur en ’s morgens 08.00 uur en in het 
weekend kunt u het centrale nummer van de Huisartsenpost Oost 

 Achterhoek bereiken onder telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000 . 

 
 

 

POLITIE  GEMEENTE  BERKELLAND 

Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de 
volgende manieren contact opnemen met de politie: 

* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur 
  aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo. 

* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44. 

* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken. 
* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl . 

 
SENSIRE THUISZORG 

Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag 

bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht 
met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn. 

Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met 
zorg die nodig is om gezond te zijn en te blijven.  

 

BUURTZORG BORCULO – BELTRUM 

We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis 

zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90. 

 
Team Voormekaar Beltrum 
Telefoon: 0545 - 250 300 

Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg 

en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team 
Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.  

Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van 
Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.  

 

MELDPUNT  BELTRUM      
Iedere donderdagmorgen kunt u mensen van 

Meldpunt Beltrum vinden in het Kulturhûs. Kom langs 
voor een praatje, een kop koffie of voor vraag en 

aanbod van hulp, of voor het reserveren van een rolstoel           
Tel: 06 5709 7060  meldpuntbeltrum@gmail.com  
Open van 9.30 tot 11.30 uur   

http://www.politie.nl/
mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com


16 
 

Inzoomen op onze vrijwilligers 
In Beltrum zijn maar liefst zo’n vierhonderd vrijwilligers op een of 
andere manier betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Vaak zijn het 
noeste werkers die achter de schermen veel werk verzetten.  

Wie zijn die mensen en wat doen ze? Wij stellen ze aan u voor. 

 

 
 
Afscheid Sylvia Tackenkamp en Paulien Ribbers  
Na een heel lange carrière binnen het bestuur, van eerst parochie 
Beltrum en later de locatieraad Beltrum, heeft Paulien Ribbers tijdens 
de laatste vergadering van de locatieraad afscheid genomen als 
bestuurslid. De laatste jaren was Paulien penningmeester/ 
budgethouder wat heel veel werk met zich meebracht met als 
hoogtepunt de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Daarnaast nam ze ook nog 
een groot aantal andere taken op haar schouders. Haar functie van 
budgethouder heeft ze het afgelopen jaar overgedragen waarna ze in 
juni afscheid nam als bestuurslid. De komende tijd blijft Paulien 
gelukkig nog wel als vrijwilliger actief voor de Beltrumse kerk en 
betrokken bij de Kerkbalans. Sylvia Tackenkamp kwam in maart 2016 
in het bestuur van de locatieraad in de werkgroep Liturgie en was zij de 
contactpersoon voor het liturgisch beraad. Ze besloot eind vorig jaar 
haar functie neer te leggen. Door de coronamaatregelen was het pas 
tijdens de bijeenkomst van juni mogelijk om officieel van haar afscheid 
te nemen. Sylvia en Paulien ontvingen van voorzitter Harry Geverinck 
naast woorden van dank voor hun inzet en grote bijdrage een boeket 
bloemen overhandigd.  
 


