
1. Onze Provinciale Jaarvergadering zal worden gehouden op
20 april 2023 bij Dieka van de Kruusweg te Markelo. 
Inloop vanaf 10.00 uur en aanvang 10.30 uur. 
Wat het middagprogramma zal zijn, laten we nog even een
verrassing.

2. Oktober 2023 zijn we van plan om weer een Inspiratiedag te
organiseren. Het zal weer een dag zijn met workshops en leuke
dingen die ons weer inspireren voor afdelingsavonden en dergelijke.
Dus reserveer deze datum vast in je agenda. 
Verdere gegevens volgen in de loop van volgend jaar, dus houdt de
LedenInfo in de gaten.

3. In 2023 is het PB Overijssel weer van plan om de
afdelingsbesturen te bezoeken. Deze bezoeken zullen plaatsvinden
in week 42 te weten 16 t/m 20 oktober.
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Mededelingen vanuit het PB Overijssel.
Vooraankondigingen:
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Vervolg mededelingen vanuit PB Overijssel

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

Tot slot nog even dit.
Het PB Overijssel bestaat thans uit 2 leden en 1 interim lid. Dit is
een kwetsbare samenstelling te meer omdat de zittingstermijn
van beide leden binnenkort afloopt. In het jaar 2023 zullen vele
veranderingen plaatsvinden binnen de structuur van onze
organisatie. Om dit alles in goede banen te leiden is alle hulp
meer dan welkom.

Nieuwsgierig geworden? 
Het is ook mogelijk om eens een keer bij het PB een vergadering
mee te maken of gewoon eens een informeel gesprek aan te
vragen om te kijken wat het inhoudt om in het PB zitting te
hebben. 

Dus wie wil het Provinciaal Bestuur komen versterken? 
Neem hiervoor contact op met Janny Prins 06-40504183.

Provinciale wandeling
Bathmen 

24 januari 2023

Wandelagenda 2023

 
24 januari    -   Bathmen
23 februari  -   Zwolle
22 maart      -   Enter
25 april         -   Wierden
Mei                -  Hardenberg

Juni
Augustus 
September
Oktober
November
 

http://o.a.de/
mailto:a-modderman@kpnplanet.nl
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De Handwerkbeurs 
is de grootste beurs in Europa op het gebied
van textiele hobby’s. 
Op de Handwerkbeurs zijn uitsluitend
textiele hobby’s te vinden: borduren, breien,
haken, quilten, vilt, zelf-maak-mode. Je kunt
voor alles wat met textiel te maken heeft op
de beurs terecht. 

Naast ruim 150 standhouders zijn er
dagelijks workshops en demonstraties en
inspirerende meet & greets met bloggers en
ontwerpers.
Meer info: https://handwerkbeurs.nl/zwolle/

9 tot 12 februari                                                                IJsselhallen Zwolle 

https://handwerkbeurs.nl/zwolle/


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
Beschrijving:
Oekraïne is nooit ver weg in het werk van Lisa Weeda. Lisa Weeda verteld over haar debuutroman
Aleksandra waarin ze schrijft hoe haar familie omgaat met de scheiding tussen Oost en West in het
geboorteland van haar oma: Oekraïne.

De uitzonderlijke familiegeschiedenis begint bij haar inmiddels 97-jarige Russisch-Oekraïense oma
Aleksandra. In 2014 werd Aleksandra 90 jaar en net daarvoor was Lisa begonnen haar oma te interviewen.
"In die tijd was ook de Donbas-oorlog (het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne) en werd de MH17
uit de lucht geschoten", vertelt schrijver Lisa Weeda. 
"Ik ben in Nederland opgegroeid, we zijn een heel nuchter land met z’n allen en proberen allemaal normaal
te doen. Maar in Oekraïne voel ik me een soort van thuis. Die warmte van de mensen, dat wat er allemaal op
een dag kan gebeuren. Het is een heel bijzonder land. Omdat het leven hier zo anders is dan het leven daar,
heeft het lang geduurd eer ik mezelf toestond om erover te mogen schrijven."
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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 januari 2023 en sturen naar 
secretarisvvn.ov@gmail.com  

 

mailto:secretarisvvn.ov@gmail.com

