
Jaargang 11  

                                           juni 2022 

Een maandelijkse uitgave van het Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu van Overijssel 

HANDWERKEN EN TEXTIELEWERKEN CURSUSFOLDER 2022-2023
Hallo Vrouwen van Overijssel, 

In de vorige LedenInfo hebben jullie al een indruk gekregen van onze cursusfolder, maar we brengen deze nog 
graag een keer onder jullie aandacht want……. het telefoonnummer waarop wij te bereiken zijn is veranderd. Het is 
nu : 0572 381849 of 06 11743722 

Ons emailadres blijft handwerkcommissie.overijssel@gmail.com 

 

De handwerktentoonstelling van Overijssel vindt plaats op 7 en 8 september 2022 in Wesepe. 

In de Nicolaaskerk en in Het Wapen van Wesepe, aan de Dominee E. Kreikerlaan . 

Het unieke kerkje uit de 14e eeuw is zeker de moeite waard om te bezoeken en wij hopen dat wij een heleboel quilts 
van jullie daar mogen tentoonstellen. Aan de overkant zullen alle andere handwerken in de zaal tentoongesteld 

worden! 

U begrijpt hoop ik dat wij daarvoor wel jullie hulp nodig hebben! 

Handwerkende vrouwen van Overijssel willen jullie aub iedereen laten meegenieten van jullie mooie creaties? 

Omdat er voor september waarschijnlijk geen afdelingsavond meer gehouden wordt, vraag ik jullie om dit aan 
elkaar door te geven en contact op te nemen met de handwerk-coördinator of secretaris van jullie afdeling. Zij 
hebben de inschrijfformulieren en labels. 

Doen jullie Mee en komen jullie Kijken? 

Wanneer:7 en 8 September 2022 

    Waar:     Het Wapen van Wesepe 
Dominee  E. Kreikerlaan 8 ,  8124 AP Wesepe 

Tijd: 10 tot 17 uur 
Toegangsprijs: € 6.00  Leden Vrouwen van Nu € 5.00 

Voor de hele tentoonstelling geldt een contante betaling. 

Provinciale handwerktentoonstelling 

 

•  Handwerken van de afgelopen 2 jaren. 

• Dagelijks demonstraties 

• Diverse handwerk- en quiltwinkels 

• Overzicht cursussen en workshops 2022-2023. 

 



                                
 

 

PROVINCIALE WANDELING + AGENDA 

2022  

23 juni Vinkenbuurt 

24 augustus Delden 

21 september Vriezenveen 

26 oktober Espelo/Holten 

november Diepenheim 

2023  

25 april Wierden 

mei Hardenberg 

 

 

 

 

Waar: Erve Vechtdal, Larinkmars 4, 7731 RB Varsen (Ommen) 

Wanneer: donderdag 23 juni 2022 

Starttijd: Tussen 9.30 en 10.15 uur 

Afstand: 10 km 

Beschrijving: Jullie zijn welkom bij Erve Vechtdal, waar de koffie klaar staat (voor eigen rekening). Van 

daaruit wandelen we eerst een stukje langs de Vecht door de schitterende natuur van het Vechtdal. Via 

de nieuwe fietstunnel gaan we naar de Berg van Otten, waar de pauze is (geen toiletgelegenheid). 

Daarna gaan we weer richting Varsen, langs het vleermuizenhotel op de brink, de uitkijktoren ‘De 

Kansel’ met een prachtig uitzicht over de plek waar de Beneden Regge uitmondt in de Vecht, en langs 

het Cultuur Historisch Monument Varsen. 

Bij terugkomst bij Erve Vechtdal is er de mogelijkheid om samen te genieten van een uitgebreid 

lunchbuffet met soep, diverse broodjes met zoet en hartig beleg, zuivel en sap om het dagje uit af te 

sluiten en na te praten. (kosten 15,- p.p. voor eigen rekening). Als jullie hiervan gebruik willen maken, 

dit graag bij aanmelding aangeven evenals dieet- en vegetarische wensen. 

Opgave: uiterlijk 19 juni 2022 bij voorkeur via mail: wilmapasman@hotmail.com, of tel. 0529 471699. 

 

Wandeling georganiseerd door afdeling Vinkenbuurt 

op donderdag 23 juni 
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Waar: Park Camping Mooi Delden, De Mors 6, Delden 

Wanneer:  Woensdag 24 augustus 

Starttijd: tussen 9.30 uur en 10.30 

Afstand: 5 en 10 km 

 

Beschrijving:  Parkeren voor sporthal De Mors dan kunt u richting Park Camping Mooi 

Delden lopen. Vooraan bij de receptie is de start van de wandeltochten. 

Vooraf kan er koffie worden gedronken in het restaurant van de camping. 

Onderweg is er voor de 10 km. een stop bij rustpunt Geurts om gebruik te 

maken van het toilet. en een kop koffie te nemen. Voor de 5 km. is er geen stop.  

Terug komend bij Park Camping Mooi Delden is er de mogelijkheid  

om te lunchen. Alles deze morgen  voor eigen rekening. 

 

Opgave: voor 20 augustus bij Carla Tuitert vrouwenvannudelden@gmail.com  of 0611154681  

Bij opgave vermelden of u de 5 of 10 km gaat lopen. 

 

 

LEESKRING 
 

Leeskringen Vrouwen van Nu Overijssel lezen in het seizoen 2022-

2023 de volgende boeken:” 

 1. Juli Zeh:                 “Onder buren”    (let op: gewijzigde titel) 

 2. Lisa Weeda:          ”Aleksandra” 

 3. Elif Shafak:           “Het eiland van de verdwenen bomen” 

 4. Gerbrand Bakker:  “De kapperszoon”   

Weet je dat de meeste leeskringen nog vaak ruimte over hebben voor nieuwe deelnemers? 

Een veelgehoorde reactie van leesclubs; “Door de leeskring lees ik tenminste”. 

En: “Door er samen over te praten kijk ik er heel anders tegenaan”. 

 

Belangstelling gekregen? Informeer bij je afdeling of neem contact op met: 

Heleen Nijland-Meester 
Coordinator projectgroep Leeskringen 

Vrouwen van Nu Overijssel 
heleen.nijland@hotmail.com 
tel. 053-5749624  

 

VACATURES IN PROVINCIALE WANDELCOMMISSIE
 

In 2009 werd de eerste provinciale wandeling 

door Vrouwen van Nu in Overijssel 

georganiseerd. 

Deze, toen nieuwe, activiteit was een initiatief 

van Lubby van Lubek, lid van de afdeling 

Dalfsen. Samen met twee andere leden van 

deze afdeling, eveneens liefhebbers van 

wandelen, werd een route uitgezet en werden  

 

L 

 

leden van  andere afdelingen uitgenodigd. En 

met succes. Sinds dat jaar organiseerden 

verschillende andere afdelingen elke maand een 

nieuwe wandeling in een nieuwe omgeving. Met 

steeds opnieuw tientallen enthousiaste 

deelnemers. De provinciale coördinatie is sinds 

een aantal jaren in handen van de 

initiatiefnemer, samen met Betsie Ramerman 

van de afdeling Vriezenveen. 

Na ruim 14 wandelseizoenen geven beide 

dames te kennen om aan het eind van 2022 

WANDELING DELDEN WOENSDAG 24 AUGUSTUS 
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hun taak te willen overdragen aan enkele 

andere enthousiaste (wandel)leden in de 

provincie. 

De belangrijkste taak van deze commissie is om 

de maandelijkse wandelingen te plannen in de 

loop van een jaar. Vervolgens onderhouden zij 

de contacten met de afdelingen, die een 

maandelijkse wandeling gaan organiseren. De 

organisatie van de wandeling zelf ligt bij de 

bewuste afdeling, met in achtneming van de 

richtlijnen om de continuïteit te bevorderen. 

De voldoening van zowel de organisatie als van 

de deelnemers is de beloning van de 

voortzetting van deze activiteit. Sociale 

contacten en ‘in beweging blijven’ zijn twee 

belangrijke onderliggende motieven om 

hiermee door te gaan. 

WIE MELDT ZICH AAN? 

Neem voor verdere informatie contact op met: 

Lubby van Lubek, tel. 06-38905730 of Betsie 

Ramerman, tel. 0546 563504. Een mail sturen 

naar vrouwenvannuwandelen@gmail.com kan 

natuurlijk ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAG 90 JARIG JUBILEUMFEEST OVERIJSSEL 
 

Jubileumfeest 90 jaar Vrouwen van Nu Overijssel 24 mei  

 

Een jubileumfeest ter gelegenheid van het 90 jaar bestaan van Vrouwen van Nu Overijssel. 

We begonnen de dag met de jaarvergadering verzorgd door het Provinciaal bestuur.  

 

Na de jaarvergadering kon iedereen genieten van een heerlijk lunch.  

 

Om 14.00 begon het optreden van The Bluebettes. Ze zongen herkenbare liedjes van de jaren 60. 

Menigeen zong of neuriede mee. Je mocht ook dansen, had de band gezegd.  Deze uitnodiging werd 

voor de pauze door paar dames aangenomen maar na de pauze gingen diverse voetjes van de vloer.  

Nadat de jubileum commissie de band en de aanwezigen bedankt had, was er in de foyer ter afsluiting 

nog een drankje en een hapje.  

 

Bij de uitgang kreeg iedereen nog een klein presentje met mooie tekst mee naar huis.  

 

 

De toekomst is niet  

Wat er gaat gebeuren 

Maar wat jij gaat 

doen ! 

 
 
 

 

 

De jubileum commissie kijkt terug  

op een geslaagde middag. 
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VERSLAG VVN ONTMOETINGSDAG FLORIADE 
 

Met de provincie Overijssel kwamen we met 2 volle 

bussen naar de Floriade Vrouwen van Nu 

Ontmoetingsdag op 20 mei 2022. Om 10.12 uur 

kwamen we aan bij de Floriade alwaar we werden 

opgewacht door een lid van afdeling Flevoland die 

ons voorzag van een plattegrond, een armbandje en 

gezien de weersverwachting, van een oranje 

regencape. Na de entree zwermden we uit over het 

grote terrein. Er was voldoende te zien en te 

ervaren. Zo hebben we een virtuele luchtballonvlucht 

over Flevoland gemaakt. Erg indrukwekkend. We 

hebben koffie gedronken bij Sharon de Miranda (kok 

Binnenste Buiten).   

Ecologische wissel verbouw van groentes en bloemen. Vernieuwend gebruik van organische materialen 

als bouwplaten. Het huis van de Toekomst waarvan alles biologisch afbreekbaar is als het niet meer 

gebruikt wordt. Veel gezien wat je kunt doen met oude tegels, klinkers of dakpannen. 

Natuurlijk ook het paviljoen van de Vrouwen van Nu bezocht. Daar 

werd een lezing over ecologisch tuinieren gehouden en een workshop 

wol vilten. Ook kreeg je allerlei informatie over het project Plastic en 

Ik. 

Ook hebben we de paviljoens/tuinen van andere landen bezocht. Een 

prachtige Chinese bamboetuin gezien; Japanse bloemsierkunst 

bewonderd; een hennatatoeage laten zetten bij een nomadentent uit 

Qatar; Italiaanse tuin met kruiden en citrusboompjes bewonderd; bij 

de Verenigde Arabische Emiraten een waterzuivering bekeken die van zout-, zoetwater maakte. 

Om 14.30 uur kwamen we naar het Centrale Plein waar  foto’s 

van 2300 vrouwen van Nu zijn gemaakt. De foto’s zijn te zien op 

de site: vrouwenvannu.nl.  

Helaas begon het toen te regenen, dus de oranje cape kwam 

goed van pas. 

Tot slot de Nederlandse kassen bezocht. Deze waren fantastisch. 

Een overweldigende bloemenpracht en op de bovengalerij kon je 

zien hoe plantjes en aardbeien werden gekweekt. 

Het was een mooie en leerzame dag, zodat we weer moe maar 

tevreden om 16.00 uur naar huis gingen.  

 

 

Belangrijk 

Kijk op de website van Vrouwen van Nu Overijssel voor nog meer 

informatie. 

 

Denkt u eraan als u kopij inlevert dit altijd in Word te doen. 

 

Kopij voor de volgende LedenInfo 

inleveren voor 10 september 2022 en sturen naar 

 

secretarisvvn.ov@gmail.com 


