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de vrouw van nu
De vrouw van Nu, waar kun je haar vinden
Niet achter aanrecht of fornuis
Ze fietst of wandelt met vriendinnen
De vrouw van Nu is vaak van huis

De vrouw van Nu, ze is vol daadkracht
Haar handen steekt ze helpend uit
De vrouw van Nu woelt in de aarde
Maakt van haar tuin een paradijs

Ze vult haar dagen met een workshop
Of met een pas verschenen boek
Bespreekt het daarna met haar leesclub
Kijkt kunst bij buren om de hoek

Ze laat zich heel graag inspireren
Door zaken die er echt toe doen
Is nooit te oud om wat te leren
Ze is beslist geen vrouw van toen

De maatschappij heeft haar interesse
De vrouw van Nu kijkt om zich heen
En zet zich dikwijls in voor andere
Ze is dan ook niet vaak alleen

De vrouw van Nu is bij de tijd
Ze staat nog volop in het leven
De vrouw van Nu verdient een prijs
En daarom is dit lied geschreven.
Riek Vrugteman
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Wandelen in de kunst kijken
provincie
bij de buren
Voor actuele informatie zie:
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-de-provincie

De maand mei is voor Vrouwen van Nu de maand om eens
vrouwen van een andere afdeling uit te nodigen om de plaatselijke kunstwerken, kunstenaarsateliers, beeldentuinen of
Afdeling Markelo
architectuur samen te komen bekijken.
Ook deze keer hebben we weer een prachtige wandeling uit- Een leuke en gezellige manier om je buren kennis te laten
gezet. De route begint bij camping De Bovenberg. Vanaf het
maken wat je eigen dorp of stad allemaal te bieden heeft.
startpunt loopt u al snel het prachtige natuurgebied De Borkeld in. We wandelen onde ander door een heide- en veengebied met jeneverbesstruiken en over een knuppelbrug. We
komen koeien tegen en kunnen genieten van verrassende
uitkijkpunten.
Afstanden: ± 10 km en ± 6 km. Bij aankomst en onderweg is
er koffie/thee. Na de wandeling is een kop soep verkrijgbaar.
30 mei de Bovenberg Markelo
Alles voor eigen rekening.
Wanneer wo 30 mei
Starttijd tussen 09.30 en 10.15 uur
Waar Camping De Bovenberg. Bovenbergweg 14, 7475 ST
Markelo
Opgave tot 28 mei onder vermelding van afdeling bij:
Gerrie Lodeweges, j.lodeweges@solcon.nl, 06-28320971
of Hieke Bokkinga, m.j.bokkinga@hetnet.nl.
Vrouwen van Nu uit de omliggende provincies
zijn van harte uitgenodigd.
Afdeling Zwolle
Wandelen in de uiterwaarden van de IJssel ± 10km. Dit is een
gedeelte van ruimte voor de rivier.
Ongeveer halverwege is er een koffie/thee/sanitaire stop.
Bij binnenkomst is er gelegenheid voor een kop koffie/thee.
Na afloop van de wandeling is een kop soep en een broodje
kroket te verkrijgen. Kosten hiervoor € 5,00. Wilt u hiervan
gebruik maken, kunt u dat bij binnenkomst aangeven.
Wanneer do 28 juni
Starttijd tussen 09.30 en 10.15 uur
Waar wijkcentrum Het Anker, Voorsterweg 36, 8042 AD
Zwolle
Opgave voor 24 juni bij:
Adrie Jansma, adriewessels@kpnmail.nl, 038 4543900
of Maja Bakker, maja.vrouwvannu@gmail.com, 038 4210982.
Afdeling Rijssen
Een prachtige wandeling van 10 km langs de mooiste plekjes
van Rijssen: het Volkspark, havezate de Oosterhof, de Pelmolen en langs de Regge. (Vergeet uw camera niet!) Bij het
Parkgebouw en bij het rustpunt de Grimberghoeve is koffie
verkrijgbaar en na afloop zijn er eventueel ook kleine snacks
te koop bij het Parkgebouw.
Wanneer di 28 augustus

Starttijd tussen 9.45 en 10.15 uur
Waar Parkgebouw, Oosterhofweg 49, 7461 BT te Rijssen
(parkeren Albertsdijk)
Opgave vóór 24 augustus bij:
Gesien Breukelman, vrouwenvannurijssen@gmail.com, 0548
515690
of Hannie Hakvoort, hanniehakvoort@hotmail.com, 0548
625862.
Afdeling Dedemsvaart
Een mooie najaarswandeling van ± 10 km langs ondermeer
unieke kalkovens en het Kotermeer met een koffiepauze in de
theetuin van de Tuinen van Mien Ruys.
Voor de start van de wandeling is in De Baron koffie verkrijgbaar en na afloop soep.
Wanneer wo 26 september
Starttijd tussen 09.30 en 10.15 uur
Waar MFC De Baron, Julianastraat 54, 7701 GM Dedemsvaart
Opgave voor 22 september met vermelding van de afdeling
bij:
Janna Luning, jluning@kpnmail.nl, 0523 611067.
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handwerken
en textiele
werkvormen

Tunisch spiraalhaken haken door Tony Wieringa
in Rijssen
Data wo 7 nov. en 21 nov.
Tijd 10.00 tot 12.00 uur
Kosten € 24,00; niet-leden € 30,00.
Sokken breien, teen eerst door Lies Bos in Rijssen
Data di 25 sept. en 16 okt.
Cursussen en workshops 2018-2019
Tijd 13.30 tot 15.30 uur
Kosten € 24,00; niet-leden € 30,00.
10 stekendeken door Tony Wieringa in Rijssen
Datum wo 16 jan.
Tijd 13.30 tot 15.30 uur
Kosten € 12,00; niet-leden € 15,00.
Handwerkinspiratiedag in Holten
Japans vouwwerk door Mientje Huzen in Holten
Datum wo 12 sept.
Datum do 21 febr.
Tijd 10.00 tot 15.00 uur
Tijd 9.30 tot 11.30 uur
Kosten € 22,50; niet-leden € 27,50,
Kosten € 20,00; niet-leden € 25,00, incl. materiaalkosten.
Inc. koffie/thee en materiaalkosten.
Stadje bouwen door Stien Flipse in Raalte
Tex-Perimenten door Klaasje Mulder in Raalte
Datum do 18 okt.
Data di 2 okt. - 6 nov. - 4 dec. - 8 jan. - 5 febr. - 5 maart
Tijd 9.30 tot 15.30 uur
Tijd 9.30 tot 11.30 uur
Kosten € 25,00; niet-leden € 30,00.
Kosten € 72,00; niet-leden € 90,00.
Schaaltje van stof door Tony Wieringa in Rijssen
Log Cabin door Stien Flipse in Zwolle
Datum di 6 febr.
Data di 9 en 23 okt. - 13 en 27 nov. - 11 dec. en 22 jan.
Tijd 10.00 tot 12.00 uur
Tijd 9.30 tot 11.30 uur
Kosten € 12,00; niet-leden € 15,00.
Kosten € 72,00; niet-leden € 90,00.
Japanese kimekomi – door Alie Schakelaar – Raalte
Borduurtechnieken door Klaasje Mulder in
Datum do 11 okt.
Steenwijkerwold
Tijd 13.30 tot 15.30 uur
Data do 4 okt. - 8 nov. - 6 dec. - 10 jan. - 7 febr. - 7 maart
Kosten € 12,00; niet-leden € 15,00, materiaalkosten € 15,00.
Tijd 9.30 tot 11.30 uur
Tas van resten door Stien Flipse in Holten
Kosten € 72,00; niet-leden € 90,00.
Datum do 28 febr.
Borduurtechnieken door Klaasje Mulder in Raalte
Tijd 9.30 tot 15.30 uur
Data di 9 okt. - 13 nov. - 11 dec. - 15 jan. - 12 febr. - 19 maart
Kosten € 25,00; niet-leden € 30,00.
Tijd 10.00 tot 12.00 uur
Meer informatie zie website:
Kosten € 72,00; niet-leden € 90,00.
www.vrouwenvannu.nl/overijssel, cursusaanbod.
Studiegroep Textiel door Stien Flipse in Raalte
Doel, onderzoek materialen, bewerkingen enz., bezoeken van Voor de cursussen kunt u zich opgeven tot 15 september,
voor de handwerkinspiratiedag tot 1 september.
tentoonstellingen.
Data di 16 okt. - 20 nov. - 18 dec. - 15 jan. - 19 febr. - 19 maart Info en opgave bij Alie Schakelaar:
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com of 0572 355084
Tijd 10.00 tot 12.00 uur
Kosten € 72,00; niet-leden € 90,00.
Atarashil / Tweezijdig Japans patchwork door Lies Bos
in Rijssen
Data di 9 okt. - 23 okt. - 6 nov.
Tijd 13.30 tot 115.30 uur
Kosten € 36,00; niet-leden € 45,00.
Medallion quilt door Stien Flipse in Holten
Data wo 3 okt. - 31 okt. - 28 nov. - 9 jan. - 13 febr. - 20 maart
Tijd 9.30 tot 11.30 uur
Kosten € 72,00; niet-leden € 90,00.
Convergence quilt door Mini Tempelman in Holten
Data wo 17 okt. een hele dag en 21 nov. een halve dag
Tijd 10.00 tot 15.00 uur
Kosten € 36,00; niet-leden € 45,00.
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inspiratiedag
2018

Ik ben Alice Brinkman-Kamp
Ben 56 jaar geleden geboren in Almelo. Sinds mijn huwelijk
met Gerrit 34 jaar geleden, woonachtig te Heeten op een
hobbyboerderij samen met onze 2 kinderen en een schoonzoon.

Wanneer di 9 oktoberWaar de Grolsch Veste in EnschedeHet
is al weer 2 jaar geleden dat de laatste Inspiratiedag is geweest.
De vrouwen van Borne, Hengelo en Lonneker / Enschede zijn
gevraagd om de vijfde Inspiratiedag te organiseren. Elke keer
weer een megafestijn. Het thema is ‘Vrouw en techniek’ En
daar kan je van alles bij bedenken. Over de workshops en opgave hoor je te zijner tijd meer. Daar wordt nu hard aan gewerkt om jullie een gezellige dag te bezorgen. Voor de vakantie zal de flyer klaar zijn en weten we hoe alles er uit gaat
zien, dus houd de website www.vrouwenvannu.nl/overijssel
en de LedenInfo in de gaten.
Vriendelijk groet,
Het inspiratieteam.

Al ruim 27 jaar lid van Vrouwen van Nu, afdeling Wesepe/Averlo en sinds 2015 notuliste bij het Provinciaal Bestuur. Doordat ik al notuliste ben, is het reilen en zeilen binnen het Provinciaal Bestuur voor mij al bekend. Velen zullen mij dus ook
al wel eens gezien hebben.
Vrouwen van Nu Overijssel lezen in het seizoen 2018-2019 de
volgende boeken:
Bij afdeling Wesepe/Averlo heb ik van 2010 tot 2016 een be- Nina Polak - Gebrek is een groot woord
stuursfunctie bekleed. Ook ben ik daar actief als cursuscom- Sebastian Barry - Dagen zonder eind
missielid en verzorg de website.
Jane Gardam - Een onberispelijke man
Jeroen Olyslaegers - Wil
Mijn hobby’s zijn kruiswoordpuzzelen (cryptogrammen),
schilderen en tuinieren.

de leeskringen

Programma:
9.30 uur ontvangst met koffie/thee
10.00-13.00 uur Koken en lunchen met Mahnaz Abessi uit de
Perzische Keuken.
13.00-13.30 uur pauze
13.30- 15.00 uur Lezing van Yfke Laanstra over bewustzijn en
de invloed van nieuwe technologieën op ons leven.
16.00 uur Afsluiting

nieuw in
overijssel!!
De Summerschool
Wanneer 25 juli
Waar De Maathoeve, Witteveensweg 23, 8111 RP Heeten
Tijd 9.30 tot 16.00 uur

Kosten €35,00 en €40,00 niet-leden
Deze prijs is inclusief lunch en drankjes.
Opgave vóór 25 juni bij info@vrouwenvannuoverijssel.nl of
06 40504183
Deelname is definitief na de betaling.
Betaling op rekening NL37RABO0373051107 t.n.v. Vrouwen
van Nu Overijssel onder vermelding van SUMMERSCHOOL2018, uw naam en de afdeling.
Deelname op eigen risico!

