
 

 

 

Wij proberen, zowel bij feestelijke gelegenheden als bij (langdurige) 

ziekte vanuit onze vereniging hieraan aandacht te besteden. Een 

kleine attentie is immers altijd fijn. 

 

Wanneer  u vermoedt dat het bestuur van iets niet op de hoogte is, 

vragen wij u ons hierop te attenderen. Wij horen veel, maar lang niet 

alles.  

 

Deelname aan de ledenavonden en andere activiteiten van onze 

vereniging is voor eigen risico. 

 

Onze vereniging staat open voor alle gezindten en onthoudt zich van 

elke partijpolitiek.  

 

Alle afdelingsavonden beginnen om 20.00 uur. 

 

Juli 2021.  
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Vrouwen van Nu 
De Vrouwen van Nu is een landelijke organisatie van ruim 35.000 
vrouwen waar het merendeel van de activiteiten door vrijwilligers 
(leden) wordt gedaan. De vereniging bestaat uit 450 plaatselijke 
afdelingen en zet in op het versterken van de kracht van individuele 
vrouwen en op het versterken van het vrouwelijk geluid in de 
samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties.  
De afdeling Ebbenbroek telt 40 leden en is opgericht in 1963. 
 

De kracht van Vrouwen 
Onze missie is om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te 
versterken. Ons doel is om een vereniging te zijn van vrouwen met 
hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden en 
te stimuleren dat vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, hun 
creativiteit kunnen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling 
kunnen werken en met krachtige stem participeren in de 
hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Vrouwen van Nu 
zijn toegerust om in actie te komen wanneer dat nodig is vanuit hun 
zorg en oog voor de leefomgeving en elkaar. Vrouwen van Nu zijn 
praktisch en effectief in hun aanpak. 
Wij verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde 
interesses en activiteiten om zo samen het verschil te maken voor 
een inclusieve samenleving. 
 

Betekenis van het logo  
Ons logo is een combinatie van de woorden 
Vrouwen van Nu met een beeldmerk ‘de 
korenaar’. Het beeldmerk is in 1970 
ontworpen door J. Koning en verwijst naar 
korenaren en bloemen. 
Een referentie naar onze verbondenheid met het platteland.  
Het symboliseert optimisme en vrolijkheid. 
 

 

 

 

 

HET BESTUUR 

Voorzitter   
Anneke Mepschen-Lise, T 0523 231987 
E hendrikenanneke11@hotmail.com 
Penningmeester 
Janny Welleweerd-Sportel, T 0523 232481 
E ebbenbroek.penningmeestervvnov@gmail.com 
Secretaris  
Brigitte van Laar-Kampherbeek, T 06 11297857 
E ebbenbroek.secretarisvvnov@gmail.com 
Overige bestuursleden 
* Gees Meulenkamp-Aufderhaar (tot januari 2022),               
T 0523 231599 E gmeulenkamp@hotmail.com 
* Ria Hamhuis-Leemhuis (tot januari 2022),                             
T 0523 241622 E rhamhuis@telfort.nl 
* Elly Faber, T 0523 232160, E elfa28@gmail.com 
* Frieke Nijrees (per januari 2022), 
T 0523 231590,  E friekenijrees@gmail.com 

 
Agrarische Commissie 
* Eefke Meijerink-Veltink, T 0523 232525 
E eefke@firma-meijerink.nl 
* Dineke Waterink-Stobbelaar, T 0523 231474 
E g.j.waterink@agroweb.nl 

 
Commissie Handwerken 
Anneke Mepschen-Lise, zie contactgegevens bij voorzitter 

 
Commissie Wandelen 
Ziena Hutten-Nijland, T 0523 232238 

 
Provinciale Commissie Reizen 
Dieky Reefman,T 06 30825541 E diekyreefman@gmail.com 
Brigitte van Laar, zie contactgegevens bij secretaris 
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Contributie 
De jaarlijkse contributie bedraagt in 2022 € 55,50. In het landelijk 
ledenblad van december zit de factuur (op de brief die ook de 
ledenpas bevat). Op de factuur staat het kenmerk dat vermeld moet 
worden bij betaling. 
Wanneer u met een automatische incasso ingestemd heeft, zal de 
contributie automatisch afgeschreven worden. 
 

Ledenblad Vrouwen van Nu 
Leden van Vrouwen van Nu ontvangen vier keer per jaar een gratis 
ledenblad met informatie over de activiteiten van de diverse 
afdelingen in alle provincies van Nederland. Ook op de site 
www.vrouwen van nu.nl is veel info te vinden. Meld je daar aan voor 
de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Voor extra voordelen kun je 
als lid inloggen op de landelijke site.  
Gebruikersnaam: lidlandelijk 
Wachtwoord: lan9013 
Je kunt Vrouwen van Nu ook volgen via social media: Facebook, 
Twitter en LinkedIn. 
 

Volksdansen 
Het volksdansen begint altijd in september aan een nieuw seizoen. 
Vanwege de corona is het echter onduidelijk of er wel gedanst kan 
worden. Gewoonlijk vindt het elke 2e en 4e donderdag van de 
maand plaats in Ons Gebouw in Ebbenbroek. Aanvang is 19.45 uur. 
Voor nadere informatie even bellen met Gees Meulenkamp, telefoon 
0523 231599. 
 

Nieuwe leden 
Op het ogenblik telt onze vereniging 40 leden. Kent u iemand die 
misschien lid willen worden van onze vereniging, neem haar gerust 
een keer vrijblijvend mee naar een afdelingsavond. Nieuwe leden 
zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Janny 
Welleweerd, telefoon 0523 232481. 
Opzeggingen van het lidmaatschap moeten voor 01-11-2021 bij het 
bestuur kenbaar gemaakt worden.                                                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bruchterveld/Ebbenbroek, juli 2021. 
 
 
Beste dames van de Vrouwen van Nu Ebbenbroek, 
 
Voor u ligt het programmaboekje voor het najaar 2021.  
 
Wij hebben nu eerst een programma voor een half jaar gemaakt. 
Vanwege de coronaperikelen is het allemaal onduidelijk wat er wel 
of niet mogelijk is op de lange termijn, vandaar nu dus eerst voor 
een half jaar.  
 
Tenzij anders vermeld, vinden de afdelingsavonden plaats in Ons 
Gebouw in Ebbenbroek, en deze beginnen om 20.00 uur. 
 
Wanneer wij door omstandigheden ons seizoen in september niet 
kunnen beginnen, laten wij u dat vanzelfsprekend tijdig weten. 
 
Wij hopen dat u allemaal goed door deze rare tijd komt, en vooral 
gezond blijft. Wij wensen u een mooie zomer toe en tot binnenkort. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
Bestuur afdeling Ebbenbroek 
Vrouwen van Nu 
 
 

 



PROGRAMMA  

NAJAAR 2021 
 

 
Dinsdag 7 september 2021 (afdelingsavond) 
 
Else Nobel: ouderen in veilige handen.  

Ouderenmishandeling komt meer voor dan we 
denken en wordt als een maatschappelijk probleem 
gezien. Wat is ouderenmishandeling  precies (o.a. 
fysiek, geestelijk, financieel)  en waarom blijft het 
meestal achter gesloten deuren? Natuurlijk, de vuile 
was hang je niet buiten of ligt het probleem dieper? 
En hoe kun je ouderenmishandeling herkennen? 

 
 
Dinsdag 5 oktober 2021 (afdelingsavond) 
 
The Shackleton Tour.  
 
Pieter en Marga Jannenga nemen ons mee op reis 
naar Antarctica. Via de meest zuidelijke stad ter 
wereld Ushuaia varen we via de Falkland Eilanden en 
South Georgia naar Antarctica. Onderweg zien we 
prachtige ijsbergen en overweldigende land-
schappen. 
 
 

 
Dinsdag 2 november 2021 (afdelingsavond) 
 
Creatieve avond. 
 
Onder leiding van Susan Tromer van Suza Sieraden 
maken we vanavond een armband.  
Kosten € 7,50 p.p. 
 
Dinsdag 16 november 2021 
 
THEMADAG, georganiseerd door de Provinciale 
Agrarische Commissie, in Zwolle. 
 
Dinsdag 14 december 2021 (afdelingsavond) 
 
Broodmaaltijd 
 
Ter afsluiting van het jaar hebben we om 19.00 uur 
een broodmaaltijd, met een Kerstverhaal en liedjes. 
 
Dinsdag 4 januari 2022 (afdelingsavond) 
 
Jaarvergadering en Nieuwjaarsvisite.  
Graag een prijsje meenemen voor de verloting. 
 


