
 

 

 

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. 

 

Januari 2022.  
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Het bestuur wenst u allen een plezierig seizoen 

 

 

 

 Wandelen 

 

 Afdelingsavond 

  Creatieve avond 

 Samen op stap 



 
Vrouwen van Nu 
De Vrouwen van Nu is een landelijke organisatie van ruim 29.000 
vrouwen waar het merendeel van de activiteiten door vrijwilligers 
(leden) wordt gedaan. De vereniging bestaat uit 395 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. 
 

De Kunst van Bewegen 
Vrouwen van Nu zet de komende twee jaren de schijnwerpers op De 
Kunst van Bewegen om als leden én als vereniging een bijdrage te 
blijven leveren aan de eigen leefomgeving. In beweging blijven is 
belangrijk, zowel fysiek als mentaal. Je lichaam in conditie houden 
door lichamelijke inspanning; dat houdt je gezond. Je geest blijven 
prikkelen, nieuwsgierig blijven naar wat er in je leefomgeving 
gebeurt; dat houdt je scherp.  
 

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 01-11-2022 bij het 
bestuur kenbaar gemaakt worden.                                                  

 

 

 

 
 
 
Bruchterveld, januari 2022. 
 
 
 
 
Beste dames van de Vrouwen van Nu Ebbenbroek, 
 
Voor u ligt het programmaboekje voor het kalenderjaar 2022. Wij 
hebben geprobeerd er weer een gevarieerd programma van te 
maken en hopen dat u met veel plezier de afdelingsavonden en 
andere activiteiten kunt bezoeken. 
 
Helaas hebben wij vanaf december onze afdelingsavonden weer 
moeten annuleren in verband met het coronavirus en de 
beperkingen die er daardoor waren om het een en ander te kunnen 
organiseren. 
Of wij in februari ons programma kunnen voortzetten, is op dit 
moment nog niet geheel duidelijk. Toch hebben wij  een volledig 
programma samengesteld, omdat wij als het ook maar enigszins 
mogelijk is graag samen willen komen. 
Wanneer er een afdelingsavond of andere activiteit niet door kan 
gaan, laten wij u dat tijdig weten. 
 
Wij hopen u binnenkort weer te ontmoeten. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Bestuur afdeling Ebbenbroek 
Vrouwen van Nu 
 
 

 



2022  PROGRAMMA  2022  
 
Dinsdag 4 januari 2022 (afdelingsavond) GEANNULEERD 
Nieuwjaarsvisite met Bingo en Verloting. 
Graag een prijsje meenemen voor de verloting. 
 

Dinsdag 1 februari 2022 (afdelingsavond) 
Operatie Berk. Anton Bronsvoort en Tonny Schutte komen 
vertellen over de 1718 km lange sponsortocht die zij gefietst 
hebben van Wit-Rusland naar Holten. 
 
Dinsdag 1 maart 2022 (afdelingsavond) 
Leny’s Levens. Henk Jansen en Fons Smit vertellen het verhaal van 
Leny Adelaar-Polak, een onvoorstelbaar krachtige vrouw. 
 
Dinsdag 5 april 2022 (afdelingsavond) 
PASEN: Een creatieve avond. Samen met Geesje Heijink uit Sibculo 
gaan we een Paasstuk maken. Eigen bijdrage ca. € 7,50 
 

Dinsdag 26 april 2022 
We bezoeken om 14.00 uur het Theehuis Somerwende in Rheeze. 
De agrarische commissie heeft voor ons o.a. een rondleiding op de 
theeplantage geregeld met een proeverij van Rheezerthee met 
bijpassend hapje. Kosten € 17,50 per persoon. 

 
Donderdag 28 of vrijdag 29 april 2022 
Vrouwen van Nu dag op de Floriade in Almere: we kunnen ons 
laten zien, en nog leuker: elkaar ontmoeten! 

 
Dinsdag 3 mei 2022 (afdelingsmiddag) 
Om 14.00 uur vertrekken we met de rondvaartboot ‘Le bateau de 
Napoleon’ vanaf de Loozensche Linie. Aan boord zal er verteld 
worden over de geschiedenis van de streek. Kosten € 12,00 per 
persoon, waarvan € 7,00 voor eigen rekening. 
 
 
 
 

2022  PROGRAMMA  2022  
 

Dinsdag 24 mei 2022 
Provinciale jaarvergadering en jubileumviering in Rijssen. 
 
Dinsdag 5 juli 2022 
10.00 uur: koffieochtend in Ons Gebouw. 
 

Dinsdag 6 september 2022 (afdelingsavond).  
Margo Huggers heeft veel reizen gemaakt met haar ezel. Ze zal 
vanavond o.a. vertellen over de voorbereidingen, over de ezel, de 
reis zelf, over de natuur en het reizen als vrouw alleen. 
 

Dinsdag 4 oktober 2022 (afdelingsavond) 
Vanavond staat in het teken van Voedsel. We hebben ons aange-
meld bij het landelijk bureau voor het project met LTO Vrouw en 
Bedrijf. Een boerin zal komen vertellen over de werkzaamheden 
op hun bedrijf. 
 
Half oktober 2022 
17.30 uur: samen uit eten naar Zaal Mulder in Baalder. We kunnen 
ons tegoed doen aan een stamppottenbuffet.  
 

Dinsdag 1 november 2022 (afdelingsavond) 
Deze avond wordt verzorgd door het eendagsbestuur  
 
November 2022 
Themadag (v/h Boerinnendag), georganiseerd door de Provinciale 
Agrarische Commissie. 
 

Dinsdag 13 december 2022 (afdelingsavond) 
Muzikant en verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink verzorgt deze 
avond met korte verhalen en liedjes in kerstsfeer. 
 
 

 

 


