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wandelen in de provincie
Samen wandelen, contacten leggen en genieten van steeds
weer andere elementen in de provincie Overijssel!
'Gasten ontvangen en als gast ontvangen worden' versterkt
de onderlinge band door deel te nemen aan een wandeling.
Neem daarom ook een keer deel aan een provinciale wandeling en laat je verrassen wat een afdeling je laat zien.
Rijssen
De route gaat door het prachtige bos en heide heuvellandschap en langs de Canadese begraafplaats. Er is gelegenheid
om vooraf koffie te drinken bij café 'De Keizer' en in de pauze
bij grandcafé 'De Biester' (alleen bij 12 km). Wie bij terugkomst
een kop soep wil, kan dit bij de start aan 'De Keizer' doorgeven.
Afstand 6 en 12 kilometer
Wanneer do 26 maart
Starttijd 9.30 - 10.00 uur
Waar café 'De Keizer', Holterstraatweg 186, 7462 PN Rijssen.
Opgave voor 23 maart bij Hannie Hakvoort,
hanniehakvoort@hotmail.com of 0548 625862 / 06 219 304 64
Of bij Gesien Breukelman vrouwenvannurijssen@gmail.com
of 0548 515690
Wierden
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 'Mölke'. U wandelt in het mooie coulissenlandschap van Twente.
Consumpties zijn voor eigen rekening. Wilt u na afloop gebruik maken van soep met een stokbroodje graag vermelden
bij opgave.
Afstand de wandeling is ca.10 km
Wanneer wo 22 april
Starttijd 9.30 - 10.15 uur
Waar camping 'De Grimberghoeve', Klokkendijk 14, 7467 PD
Notter (gem Wierden).
Opgave voor vrijdag 17 april bij Anja de Wilde
jc.dewilde@kpnplanet.nl of 06-13390209
heid om wat te drinken.
Afstand 10 km
Raalte
Wanneer di 26 mei
Lekker wandelen door de prachtige omgeving van Raalte en
Starttijd 9.30 uur en 10.15 uur
door de bossen van het Relear. Na de wandeling is er soep
Waar gasterij 'de Noaber', nabij Schuilenburg, Raalte Noord,
met stokbrood te krijgen. (Voor de wandeling opgeven.) Voor Landrechtweg 2, Raalte
en na de wandeling is er koffie en thee, alles voor eigen reke- Opgave voor 21 mei bij Dinie Kroese
ning. Er is een rustpauze op ong. 5 km. Hier is ook gelegena.joxhorst@outlook.com of 0572 354558
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Advertentie

U kunt op deze beurs inspiratie opdoen. Allerlei materialen
aanschaffen op het gebied diverse handwerken technieken.
Er worden demonstraties gegeven en workshops gehouden.
De beurs wordt door tienduizenden uit heel Nederland en
daar buiten bezocht. Tevens zijn er standhouders uit diverse
andere landen aanwezig.
Vrouwen van Nu Overijssel is op deze beurs ook aan wezig.
De Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen van
Vrouwen van Nu Overijssel promoot vanuit een eigen stand
het handwerken en Vrouwen van Nu in het algemeen.
Dit initiatief wordt ondersteund door PB en PR van Vrouwen
van Nu Overijssel. Belangstellenden van buiten Overijssel
worden met adreslijsten van Vrouwen van Nu doorverwezen
naar plaatselijke afdelingen elders in ons land.
Kortom, voor alle handwerksters een must!

-------------- --------------

provinciale tentoonstelling
handwerk en textiele
werkvormen
We houden weer onze traditionele tentoonstelling van handwerk- en textiele werkvormen.
Er zijn werkstukken te bewonderen van allerlei technieken en
uitvoeringen, die door de vrouwen van Nu in de provincie
Overijssel zijn gemaakt. Ook zullen er weer diverse winkels
met hun assortiment op handwerkgebied aanwezig zijn. De
cursussen, workshops en inspiratiedagen zijn hier ook te zien
en U kunt zich hiervoor ter plaatse aanmelden.
Kortom voor de echte handwerkster niet te missen !
Data 18 en 19 maart
Tijden 10.00 - 17.00 uur
Waar Het Bonte Paard. Deventerweg 87, 7451 MC Holten
Geheel rollator en rolstoel toegankelijk!
Entree € 6,00
Met de lidmaatschapkaart Vrouwen van Nu € 5,00
Informatie handwerkcommissie.overijssel@gmail.com
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provinciale
jaarvergadering

dringende
oproep
De Provincie Overijssel van de Vrouwen van Nu
bestaat in 2021 90 jaar.
Dat is een feestje waard hoor ik u zeggen,
vinden wij ook als PB.
We zijn een actieve provincie door de jaren heen.
In de afdelingen samen 4500 leden
met heel gemotiveerde vrouwen.
MAAR !!!
Als er geen Provinciaal Bestuur is valt er ook niets te vieren.
En dat kan een probleem worden.
Zoals jullie weten bestaat het huidige PB uit 3 personen,
een voorzitter, secretaris c.q. penningmeester
en een bestuurslid die ook de notulen maakt.
Op zich is dit te doen maar er komt soms wel veel op onze
bordjes en dat willen we graag veranderen.
Het zou fantastisch zijn als er nieuwe bestuursleden
bij zouden komen.
We vragen niet om een functie in te nemen.
Wij zoeken meedenkende bestuursleden.
Wat zou het mooi zijn als we met de jaarvergadering
in april 2020, nieuwe vrouwen kunnen voorstellen
die dan in het PB zitting komen nemen.
Tot ziens
Namens het huidige PB bestuur
Anri Rosendal, Janny Prins
en Alice Brinkman.

13.00 uur
Ontvangst met koffie/thee
13.15 uur
1. Opening door voorzitter Anri Rosendal
2. Mededelingen
3. Informatie door landelijk bestuurslid Ina Zwart
4. Verslag jaarvergadering 2019
5. Jaarverslag 2019
6. Jaarrekening 2019
7. Verslag kascontrole en verlenen decharge
8. Vaststellen begroting 2020
9. Aftredend kascommissielid en benoeming kascommissielid
10. Bestuursverkiezing:
Anri Rosendal, aftredend en 1 jaar verlenging
Janny Prins, aftredend en herkiesbaar
11. Afgevaardigde ledenraad:
Voorstel Janny Prins als afgevaardigde en Alice Brinkman
als plaatsvervangend afgevaardigde te benoemen
12. Afscheid aftredende commissieleden en verwelkoming
nieuwe commissieleden
13. Rondvraag
14. Sluiting vergadering
15.00 uur

* * * * * *
kunst kijken bij
de buren
In de maand mei
Nodig leden van een afdeling van een naburig dorp of stad
eens uit voor een rondgang langs de eigen plaatselijke kunstwerken, kunstenaarsateliers, beeldentuinen, architectuur, e.d.
Jaren geleden is deze leuke formule bedacht en veel afdelingen hebben dit al in praktijk toegepast. Het zou jammer zijn
als deze bezoeken aan de buren stilletjes zou verdwijnen.
Daarom deze oproep van de commissie cultuur aan de afdelingen om vrouwen van een andere afdeling eens uit te nodigen. In jullie woonplaats zijn vast leuke projecten te bezoeken. Er zullen zeker gasten komen die er een eerdere keer
niet bij waren.
Neem de draad weer op. En mail of telefoneer.
Maak die afspraak in de maand mei.
Enthousiaste verhalen zijn altijd welkom. Gewoon doen!
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de reizen 2020
Neckar
Fietsreis langs de Neckar
18 t/m 25 mei
Met de bus gaan we naar de Neckar, volgens velen de meest
romantische rivier van Duitsland.
We logeren in hotel Blankenburg in Ditzingen en in hotel
Adler Lamm in Hassmersheim.
We fietsen langs de kleurrijke wijnhellingen van de Schwäbische Weinstrasse, door het geheimzinnige Odenwald, langs
parels van stadjes als Ludwigsburg, Bad Wimpfen, Besigheim
en Marbach. Als bekroning bezoeken we op de laatste dag
Heidelberg.
Er wordt gefietst over prima bewegwijzerde en voor het merendeel vlakke routes. Deze variëren per dag van ca. 45 tot 55
km. Iedereen kan haar eigen fiets meenemen, maar er zijn
ook fietsen te huur.
Opgave tot uiterlijk 31 januari
€ 865,00 p.p. halfpension, toeslag 1-p kamer € 150,00
Info en opgave bij Brigitte van Laar,
06 11297857 of secretaris.crvvnov@gmail.com
Zwitserland
Met bus en trein door het prachtige Zwitserland!
24 juni t/m 3 juli
Zwitserland staat bekend om de kaas, de prachtige bergen en
natuurlijk het jodelen, maar wist u dat Zwitserland het dichtste spoorwegnet ter wereld heeft? Ook in de bergen rijden de
treinen gewoon. Wij gaan dan ook per bus en trein door
Zwitserland.
We gaan o.a. met de Golden Pass, de Mont Blanc Express en
de Glacier Express. Je ziet het in 'Rail Away', maar met eigen
ogen is het vast nog veel mooier.
We rijden in twee dagen naar onze bestemming en overnachten in de buurt van Mulhouse.
In Zwitserland verblijven we vijf nachten in Brig en twee
nachten in Sargans.
Opgave tot uiterlijk 31 januari
€ 1.335,00 p.p. halfpension, toeslag 1-p kamer € 175,00
Info en opgave bij Wilma Hoentjen,
0548 610719 of hoentjen@xs4all.nl

Roemenië
Op ontdekkingsreis door Roemenië
21 t/m 30 september
Gaat u met ons mee op rondreis door Roemenië?
Via uitlopers van de Karpaten rijden we naar de 300 meter
diepe Bicazkloof. Onderweg genieten we van het Roemeense
plattelandsleven. Een prachtige route.
De Roemeense mensen zijn vriendelijk en gastvrij. We slapen
ook een nacht in boerenpensions, dit is vaak bij mensen thuis.
Veel bewoners dragen nog steeds klederdracht.
Roemenië heeft ook een rijke cultuur met Byzantijnse kloosters vol prachtige fresco’s, oude kastelen en historische stadjes. Sinds de val van het communisme is Roemenië volop in
ontwikkeling. Al met al zal het een heel boeiende reis worden.
Opgave tot uiterlijk 31 januari
€ 1.245,00 p.p. volpension, toeslag 1-p kamer € 198,00
Info en opgave bij Lia Kuiper,
0524 56170 of lkuiper@kuipers-bmh.nl
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