
Met ingang van 1 januari 2023 zijn Betsie en Lubby gestopt met het
coördineren van de provinciale wandelingen.
Gezina Middag van de afdeling Zwolle neemt het stokje over maar
het zou fijn zijn als er nog iemand zich hiervoor zou aanmelden, het
liefst uit een andere hoek van de provincie. 

Dit kan per mail
vrouwenvannuwandelen@gmail.com

Betsie en Lubby bedanken de organiserende afdelingen voor de
goede contacten en het vertrouwen dat ze in hen beiden hebben
gehad in de afgelopen 13 jaren. 
Zij hopen dat de maandelijkse wandelactiviteiten nog jaren op het
programma zullen blijven staan en wensen de leden ook voor de
toekomst veel wandelplezier tijdens de provinciale wandelingen.
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Oproep en bedankje van de werkgroep 
Provinciaal wandelen

mailto:vrouwenvannuwandelen@gmail.com


Wandelen

Waar: Sportpark “De Looenk” , Prinses Margrietlaan 18, 7437 VD Bathmen.
Let op ! : Sportpark is met de auto niet bereikbaar via Prinses Margrietlaan, maar via
Looweg/Sportlaan.
Wanneer: dinsdag 24 januari 2023
Starttijd: Tussen 9.30 en 10.15 uur.
Afstand: 5 of 10 km 
Beschrijving. voor de start zijn jullie welkom in de kantine van het ABS-Huus, de koffie staat
klaar. We wandelen in een prachtige omgeving van Salland met o.a. de mooie Schipbeek,
afgewisseld met bos en weilanden. Onderweg is een pauzepunt (toilet).
Wilt u na afloop een heerlijke kop soep of een broodje dan graag vooraf opgeven.
Consumpties: voor eigen rekening 
Deelname is voor eigen risico, is gratis maar er staat een bus voor een vrije gift.
Opgave: voor 19 januari 2023 liefst per e-mail naar 
a-modderman@kpnplanet.nl of 
Rian Modderman-Willemsen, Tel. 06-40126004
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Provinciale wandeling
Bathmen 
24 januari 

Waar:  Restaurant De Mol, Heinoseweg 32, 8026 PD Zwolle (let op N35 afslag Dalfsen)
Wanneer:  donderdag 23 februari 2023
Starttijd:  vanaf 9.30 tot 10.00 uur
Afstand:  5 en 10 km
Beschrijving:
De afdeling Zwolle nodigt jullie uit voor een wandeling  over het landgoed Soeslo, richting
de Wijthemerplas. Voor de 10 km is daar gelegenheid voor pauze met koffie/thee.
De route van 5 km slaat eerder af en heeft geen pauze. 
Voor de start is er een kop koffie/thee. Na de wandeling is er voor de liefhebbers 
groentesoep met stokbrood.  Alles voor eigen rekening.
Bij aanmelding de afdeling, het aantal personen, welke afstand en soep opgeven.
Opgave:  uiterlijk 18 februari 2023 liefst per mail bij Gezina Middag
Mail:  gezinamiddag@kpnmail.nl
Tel: 038-4526270                

Provinciale wandeling 
Zwolle
23 februari 

http://o.a.de/
mailto:a-modderman@kpnplanet.nl
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Wandelen

Waar: het Akkerhus, Ypeloschoolweg 2B, 7468RE Enter
Wanneer: woensdag 22 maart 2023
Starttijd: tussen 9.30 en 10.15 uur
Afstand: Er is de mogelijkheid om een route van 5 km of 10 km te lopen.
Beschrijving: Wandelen in de Doorbraak is wandelen langs een meanderende beek met veel
gezichten die door diverse landschappen stroomt. Met prachtige waterpoelen die in natte tijden
één front vormen met de beek.
De wandeling biedt weidse uitzichten, je loopt over karakteristieke bruggen waaronder grote
grazers, zoals paarden, vrije loopruimte geboden wordt op brede stroken langs de beek. In het
natuurgebied bevindt zich een verscheidenheid aan planten en dieren. Met een beetje geluk zie
je zelfs een ijsvogel. Neem ook een kijkje bij de vistrap, waar vissen trede voor trede tegenop
zwemmen. Niet alleen natuur, ook kunst is er te zien; de zeven kunstwerken van kunstenaar
Rinus Roelofs vertellen elk hun eigen verhaal.
We starten met een kop koffie, tussendoor een pauze met koffie en wat lekkers
We sluiten af met soep en een broodje, de totaal prijs is €10,-. Alleen koffie € 2,00
Opgave: voor 13 maart 2023 voorkeur via de email: 
Toos Heering  toosheering@gmail.com
of bij
Annelies Wammes, telefoon 0547-382622 of Toos Heering 0547-382818

Provinciale wandeling 
Enter
22 maart

Waar: Camping De Grimberghoeve, Klokkendijk 14, 7467 PD Notter. (gem Wierden)
Wanneer: Dinsdag 25 april 2023
Starttijd: Tussen 9.30 en 10.15 uur.
Afstand: De wandeling is ca. 5 km of 10 km.
Beschrijving: Een prachtige wandeling in het buitengebied Notter in de gemeente Wierden.
We starten en eindigen bij camping De Grimberghoeve en zijn in de pauze te gast bij camping het
Mölke. U wandelt in het mooie coulissen landschap van Twente.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Wilt u na afloop gebruik maken van soep met een stokbroodje graag vermelden bij opgave.
Opgave: graag voor 22 april 2023 bij Anja de Wilde. Tel: 06-133 90209.
Email: jc.dewilde@kpnplanet.nl
        

Provinciale wandeling 
Wierden
25 april 
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Programma vóór de middag:
Als eerste spreker in het ochtendprogramma bijt Albert Bartelds
het spits af. Deze bekende Streektaalconsulent is reeds vele jaren verbonden aan de
IJsselacademie. Vanuit zijn functie is hij nauw betrokken bij projecten als ‘Streektaal in de Zorg’ en
‘Streektaal in het Onderwijs’. Hierover kan hij heel boeiend vertellen.

Na de korte koffiepauze zal Sietze Steinvoorte zijn plaats innemen .
Hij maakt al jaren deel uit van de werkgroep Twents en is actief in het schrijven van verhalen
voor kinderen. Deze oud-onderwijzer heeft zich verdiept in het werk van Willem Wilmink
en met name diens Twentse werk krijgt deze ochtend alle aandacht.

Na de lunch treedt de band Höllenboer op, die met ‘Busje komt zo’ een grote hit scoorde.
Deze Luttenbergers hebben zich nu gespecialiseerd in Streektaal en brengen mooie
(luister)liedjes ten gehore afgewisseld met een stukje conference.

Wederom is Anna Geerdink bereid gevonden het gehele programma aan elkaar te praten en
zij doet dat op haar ‘eagen wieze’ oor het publiek erbij betrekken.

Wanneer: di.14 maart 2023
Tijd: van 10.00 -16.00 uur. 
Zaal open 9.30 uur.
Waar: Multifunctioneel centrum De Carrousel, van Reeuwijkstraat 5,
7731 EM Ommen, 0529 452 047.
Kosten: € 30,00 incl. koffie/thee en lunch.
Opgave: vanaf 1 januari 2023, per mail, per afdeling.
Ook niet-leden zijn welkom, maar betalen € 35,00 en worden eveneens 
door een afdeling aangemeld.

Bij Annie Brand brandannie@hotmail.com  tel.0521 850 697
Aanmelding per afdeling. Na bevestiging van de opgaven het bedrag zo spoedig
mogelijk overmaken naar NL29 RABO 012 69 94 358 t.n.v. Commissie Cultuur,
onder vermelding van Streektaaldag 2023, naam van afdeling en het aantal deelnemers
van die afdeling

Streektaaldag



Activiteiten

Schrijversmiddag Raalte
Wanneer: donderdag 30 maart 2023
Locatie: Het Annahuis- Raalte
Starttijd: 13.00-15.00 uur
Opgave bij: Heleen Nijland, heleen.nijland@hotmail.com

Lisa Weeda komt spreken over haar werk en haar boek Aleksandra

 

De bijeenkomst voor agrarische contactpersonen in
Overijssel werd op 12 januari j.l. gehouden. Na opening en
mededelingen was het woord aan Petra van den Hengel
van NFIK (Network For Insect Knowledge). NFIK is een
neutraal kennisnetwerk voor ondernemers in de
insectensector in Nederland.
 
De ambitie van NFIK is de insectensector verder te
ontwikkelen en professionaliseren, contacten tot te stand
brengen met (o.a. agrarische sector), onderzoek doen,
educatie, promoten en informeren over de wet en
regelgeving. 

Petra verzorgde een boeiende presentatie, waarin de zaal
werd betrokken d.m.v. vragen en inbreng. 
Petra heeft haar mailadres en telefoonnummer
doorgegeven voor verdere vragen en info.
petra@nfik.nl 06-50838779.
https://nfik.nl/

Plaats: Zaal Beltman te Diepenheim
Aanvang: 10.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Kosten: € 27,-
Opgave bij: Volksdansgroep Rieky Meyer,
Tel. 06-42616301 of 0547-351336
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Volksdansdag Maandag 6 Maart 2023

 Bijeenkomst 
Agrarische contactpersonen Overijssel 

mailto:petra@nfik.nl
https://nfik.nl/


Wanneer: dinsdag 4 en woensdag 5 april 2023
Startlocatie: Dieka van de Kruusweg, Oude Rijssenseweg
11, 7475 SM Markelo. Tel. 0547-361472
Ontvangst: 8.30 uur
Opening: 09.00. Aansluitend vertrek 
naar Melkveebedrijf Udink en Erve Meenderinkboer.

Lunch:  12.30 uur bij Dieka.

Vervolg Programma: 13.30 uur. 
Vertrek naar Innovatiecentrum Mekkerhof 
en Solar Service

Afsluiting met koffie/thee: 16.00 uur

Kosten: 
Leden € 48,00 niet-leden € 55,00.
Aanmelden: 
via de agrarische contactpersoon van de afdeling op
woensdag 22 februari 2023 vanaf 09.00 uur per mail bij
Tonny Addink, gentaddink@kpnmail.nl
Betaling: 
voor 6 maart op rekeningnummer 
NL67 RABO 0340759364 o.v.v. agrarische excursie, aantal
deelnemers en afdeling.

 

Provinciale Agrarische Excursie Markelo
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Belangrijk
Kijk op de website van Vrouwen van Nu Overijssel voor nog

meer informatie.
 

Denkt u eraan als u kopie inlevert dit altijd in Word te doen
De foto`s apart van het Word document aanleveren.

 
Kopij voor de volgende LedenInfo 

inleveren voor 10 februari en sturen naar 
secretarisvvn.ov@gmail.com  

 

mailto:secretarisvvn.ov@gmail.com

