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TERUGBLIK 

Dinsdag 10 januari was onze jaarvergadering. Aan de orde kwamen het sociaal verslag en  

het financieel verslag. Daarna volgde het verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit 

Anneke van Zuylen en Gemma te Velthuis. Als nieuw lid van de kascontrole werd Janny Runhaar 

benoemd. Zij zal volgend jaar met Gemma te Velthuis de kas controleren.  

Er werden 3 jubilarissen gehuldigd: D. Beenen-Klingenberg, G. Penning-Immeker en A. Timmer-

Centen zijn al 25 jaar lid. G. Ekkelenkamp-Van de Veen was niet aanwezig, zij is al 40 lid. 

Daarna hadden we een gezellige verhalenbingo. Lia Kuiper had leuke verhalen uitgezocht. 

 

UITNODIGING 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de avond met introducees op dinsdag 14 februari om 19.45 uur 

in de Binder. Deze avond treden The Old Time Skifflers voor ons op. Zij brengen een muziek-  

programma, gebaseerd op de skifflemuziek uit de jaren 50 en 60. Zij vertellen over het ontstaan 

en de invloed van deze muziek op de hedendaagse popscene. Gelardeerd met een grap en 

grol en natuurlijk veel skifflemuziek. Ook worden uitstapjes gemaakt naar de Ierse muziek, folk, 

blues en country. Er wordt deze avond een verloting gehouden, 3 lootjes voor €.5,--. 

 

STREEKTAALDAG 

Deze wordt gehouden op dinsdag 14 maart a.s. in de Carrousel in Ommen. De kosten zijn €.30,--, 

incl. koffie, thee en lunch. Wil iedereen die zich opgeeft gelijk betalen, daar alles vooruit betaald 

moet worden. Vertrek om 9.00 uur vanaf de Binder. 

 

AGRARISCHE EXCURSIE 

De Provinciale Agrarische excursie “Ken uw provincie” wordt dit jaar georganiseerd door de afd. 

Markelo op 4 en 5 april 2023. De ontvangst is tussen 8.30 – 8.45 uur bij Dieka van de Kruusweg, 

Oude Rijssenseweg 11, 7475 SM Markelo. 

Na de opening om 9.00 uur brengen we een bezoek aan: Melkveebedrijf Udink, Erve 

Meenderinkboer, Innovatiecentrum Mekkerhof geiten, Solar Service Hof van Twente. 

De afsluiting is om 16.00 uur. De kosten zijn €.48,--, inclusief lunch, koffie en thee. We gaan 

gezamenlijk met eigen auto’s. Het vervoer is daar met bussen.  

U kunt zich opgeven tot 20 februari bij Fennie, tel.561659 of Geesje, tel.561473. 

 

ZIEKEN 

Reina Meilink is gevallen, en kan nu de afdelingsavond niet bezoeken. 

Jenny Roelofs is weer thuis uit Clara Feyoena. 

 

KOFFIE EN THEE SCHENKEN 

Vraag van het bestuur voor de dames die koffie schenken: Graag wat eerder komen, zo tegen 

19.15 uur om vooraf de koffie in de kannen te doen.  

Dit keer is de beurt aan: 

Mevr. D. Brinks met haar groepje 

Mevr. T.v.d.Berg-Tonnis met haar groepje 

 

 

De deelname aan alle activiteiten die georganiseerd worden zijn voor eigen risico van de leden. 


