
Moes aete kaartverkoop maandag 17 november 2014.

Op maandag 17 november, 20.00 uur voorverkoop voor leden van de Historische Kring Westervoort
in Huize Vredenburg, Klapstraat 112, Westervoort.
De prijs voor leden bedraagt € 15,00.
Op vrijdag 21 november, 10.00 uur wordt het restant van de kaarten verkocht aan niet-leden,
ook in Huize Vredenburg,
De prijs voor niet-leden bedraagt € 17,50.

Lezing op woensdag 19 november 2014.

Op woensdag 19 november zal mevrouw Dinie Hiddink-Dijkman en
lezing houden over verhalen en tradities in de decembermaand.

De lezing begint om 20.00 uur in Huize Vredenburg aan de
Klapstraat te Westervoort.

De toegang is gratis voor leden van de Historische Kring; niet
leden betalen € 2,50.

Mevrouw Dinie Hiddink-Dijkman is geboren op 18 mei 1940 op boerderij ‘De Denneboom’ in Zwiep. Vanaf
haar zestiende jaar is zij actief in besturen van allerlei organisaties. Al 25 jaar is ze voorzitter van ‘Vrienden
van de Streektaal veur Lochem en Umgeving’. Veel mensen in deze streek kennen haar van voordrachten in
het Lochems dialect. 
Ook buiten ’t eigen gebied verzorgt ze avonden met voordrachten en voorlezen van eigen werk en dat van
anderen.
In 1983 verscheen ’t eerste boek, ‘Werken zolang het licht was’; in 1987 kwam daarvan het tweede deel uit. In
‘Onderduiken in Zwiep’, dat in 1984 op de markt kwam, staan verhalen uit de oorlog, die zich in en om de
boerderij van haar ouders afspelen. De eerste bundel met jeugdherinneringen, ‘Ploetern’, verscheen in 1994.
In 1998 zag de bundel met dialectverhalen ‘Mineke en Bets van de Kuperieje’ het licht. Drie jaar later kwam
een vervolg op ‘Ploetern’ onder de titel ‘Wiej ploetert vedan’. Alle boeken waren een groot succes. Een heel
ander boek van haar hand was ‘De gevelde eik’, gedachten en gevoelens na het overlijden van de
levenspartner. Dit boek kwam in 1996 uit en heeft al meerdere herdrukken gehad.

Moeas aete donderdag 11 december 2014.

Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, Westervoort; aanvang 19.30 uur.
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