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Collage van Pauperparadijs, foto gemaakt door Janny Prins.
Meer op pagina 4.

kunst kijken bij
de buren

in de maand mei
Nodig leden van een afdeling van een
naburige 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.
We horen de laatste tijd geen enthousiaste verhalen meer, dit wekt de indruk
dat er geen burenvisities meer worden
afgelegd. Kennelijk is men over en weer
al eens bij elkaar geweest.
Het zou jammer zijn als deze bezoeken

aan de buren stilletjes verdwijnen.
Daarom een oproep om de buren eens
uit te nodigen. In uw woonplaats zijn
vast wel nieuwe projekten te bezoeken,
of u neemt ze mee naar hetzelfde als de
vorige keer. Er zullen zeker gasten
komen die er een eerdere keer niet bij
waren.
Neem de draad weer op, e-mail of telefoneer en maak een afspraak in de
maand mei.
Enthousiaste verhalen zijn altijd welkom.
Gewoon doen!

streektaaldag
Wanneer di 12 maart
Tijd 10.00-16.00 uur, zaal open 9.30 uur.
Waar Multifunctioneel centrum De Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5, 7731 EM
Ommen, 0529 452047
Kosten € 25,00 incl. koffie/thee en
lunch, niet leden € 30,00
Opgave zo spoedig mogelijk, vol is vol,
tot uiterlijk za 23 februari bij:
Annie Brand brandannie@hotmail.com
of 0521 850 697
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reizen
in 2019

Maak kennis met het echte Kreta
8 daagse vlieg-/busreis
12 t/m19 april

Tuinenreis in Sussex Zuid-Engeland
8 daagse boot-/busreis
24 juni t/m 1 juli
Baltisch Staten
11 daagse vlieg-/busreis
12 t/m 22 september

|* * * * * * * * *
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Ondanks dat de genoemde uiterlijke aanmelddata inmiddels
verstreken zijn, kan er vaak nog wel geboekt worden.
Heeft u interesse, aarzel dan niet om even te informeren bij
de genoemde contactpersoon.
Zij kan u alle informatie hierover verstrekken.

wandelen in
de provincie
Enter
Vandaag wandelen we door één van de mooiste stukjes van
Twente, langs de in oude luister herstelde, meanderende
Regge en de nieuwe natuur langs deze rivier. Het Reggedal
heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een schitterend natuurgebied; het laatste deel daarvan wordt de komende
maanden gerealiseerd. Wandelen, kijken en genieten van al
dat moois! Bij de start en onderweg is er koffie/thee. Na de
wandeling is er een kop soep verkrijgbaar. Alles voor eigen rekening. Bij terugkeer van de wandeling graag afmelden.
Afstand circa 10 kilometer.
Wanneer di 26 februari
Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur
Waar Zalencentrum De Kröl, Dorpsstraat 158, Enter
Opgave graag voor 20 februari via
vrouwenvannu.enter@gmail.com of 0547 382 818

doorgeven of u hiervan gebruik wilt maken?
Wanneer wo 27 maart
Starttijd tussen 9.30 uur en 10.15 uur
Waar op het circuit van de Motorclub Nijverdal/Hellendoorn
in het clubgebouw Koetreeweg (zandweg) Hellendoorn.
( bij aanmelding ontvangt u per mail een routebeschrijving
naar het startpunt!)
Opgave tot 23 maart bij Antje Bluemink,
wenabluemink@gmail.com of 0548 615 625

Diepenheim
De route gaat over verharde en onverharde wegen over een
van de mooie landgoederen rondom Diepenheim. Bij de start
en pauzeplaats is er koffie en thee. Na de wandeling is er soep
verkrijgbaar. Alles voor eigen rekening. Route is bewegwijzerd. Bij terugkeer van de wandeling graag afmelden.
Wanneer do 25 april
Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur
Waar Zaal Beltman, Goorseweg 22 Diepenheim. Tevens parkeren.
Opgave voor di 23 april via,
janfrederika@hotmail.com, 0547 352 836 of 06-297 881 87

Heino
Wandeling door de prachtige bossen en paden rondom
Heino. Bij de start en onderweg is er koffie/thee. Na de wandeling is er een kop soep en evt.broodjes verkrijgbaar. Graag
Hellendoorn/Nijverdal
vermelden bij opgave. Alles is voor eigen rekening!
We gaan wandelen in de mooie, gevarieerde natuur op en in Afstand ca. 10 km
de omgeving van de Hellendoornse Berg. U kunt kiezen uit
Wanneer wo 22 mei
twee afstanden: één van ongeveer vijf, of van ongeveer tien
Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur
kilometer. Bij de start is er koffie met iets lekkers à € 1,50. On- Waar Dorpshuus Heino, Marktstraat 7, 8141 GA Heino
derweg is er gelegenheid voor een sanitaire stop met een
Opgave voor 17 mei, met opgave evt. soep/broodjes bij Teuconsumptie voor eigen rekening. Ongetwijfeld hebt u na afnie Zieleman, zieleman@live.nl,.0572-391 757
loop zin om iets te eten. Wij zorgen voor soep en broodjes.
Voor actuele informatie zie:
Soep voor € 3,- en broodjes à € 1,25. Wilt u bij aanmelding
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-de-provincie.
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provinciale jaarvergadering
Programma
15.30 uur Ontvangst met koffie/thee
16.00 uur
1. Opening door voorzitter Anri Rosendal
2. Mededelingen
3. Informatie door landelijk bestuurslid Ina Zwart
4. Verslag jaarvergadering 2018
5. Jaarverslag 2018
6. Jaarrekening 2018
7. Verslag kascontrole en verlenen decharge
8. Vaststellen begroting 2019
9. Aftredend kascommissielid en benoeming kascommissielid
10. Bestuursverkiezing:
- Verkiesbaar kandidaat PB-lid Mientje Huzen
11. Uitslag bestuursverkiezing, welkom nieuw PB lid
12. Afgevaardigde ledenraad:
- Voorstel Janny Prins als afgevaardigde en Alice Brinkman als plaatsvervangend afgevaardigde te benoemen.
13. Afscheid aftredende commissieleden en verwelkoming nieuwe commissieleden.
14. Rondvraag
15. Sluiting vergadering
17.45 - 18.30 uut Broodmaaltijd
18.45 - 20.00 uur Optreden van duo 'Een en Ander'

Wanneer do 11 april
Waar café-zaal Spoorzicht, Gemeenteweg 171, 7951 CJ Staphorst
Voor de broodmaaltijd en de jaarvergadering is aanmelding
noodzakelijk.
Opgave bij voorkeur per afdeling via info@vrouwenvannuoverijssel.nl
Deelname op eigen risico en vol = vol.

*******************
agrarische
60 jaar voorjaars excursie
handwerk korendag
tentoonstelling
Thema van de tentoonstelling is:
‘Heden en Verleden’
Er is een eerbetoon aan Lammie Steenhuis zij is overleden op 25 maart 2018
Data do 27 en vr 28 maart
Tijd 10.00 - 17.00 uur
Entree € 5,50, leden Vrouwen van Nu
€ 5,00 en heren vrije toegang
Locatie Bonte Paard deventerweg 87,
7451MC Holten

in de Kop van OverijsselOrganisatie:
Blokzijl, Polder ll, Steenwijkerwold en
Steenwijk
Wanneer di 9 april
8.30 uur ontvangst met koffie/thee
Waar PG Kerk "de leerkamer", Jacob
16.00 uur sluiting
Kapteynstraat 2, 7447HN Hellendoorn
Tijd 10.00 - 13.30 uur, zaal open 9.30 uur Data di 2, wo 3 en do 4 april
Start locatie
Kosten €12.50 p.p., niet leden €15.00
Café- Restaurant Smit
Info en opgave tot uiterlijk dinsdag 19
Kosten € 39.00 p.p.
maart bij Gerrie Modderkolk,
Opgave op di 26 februari tussen 9.00 en
gerriemodderkolk_123@hotmail.com
16.00 uur, aanmelden via de agrarische
of 06 832 228 89
contactpersoon of het secretariaat van
Betaling na aanmelding via banknumuw afdeling bij Aafje Wouters,
mer NL 29 RABO 0126 99 4358 t.n.v.
0623538041.
NBvP Vrouwen van Nu.
Meer lezen op, vrouwenvannu.nl/overijssel
Deelname is op eigen risico.
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groot succes
voor
‘Pauperparadijs’, de 1e kunsttentoonstelling van de
Vrouwen van Nu
Na maanden voorbereidingen voor de 1e kunsttentoonstelling
kunnen wij zeggen dat
‘Het Pauperparadijs’ een groot succes is geweest!
In de maanden oktober en november zijn onze werken tentoongesteld voor het publiek in de Gashouder te Dedemsvaart.
Met de nog zonnige dagen van oktober is de tentoonstelling
zeer drukbezocht door het publiek dat ook de combinatie
met andere bezienswaardigheden wist te maken.
In de maand november bleef de drukte aanhouden en bleef
het publiek interesse tonen ook dankzij de aandacht van RTV
Oost die ons een bezoek bracht en een interview met ons op
hun site zette.
Door de verschillende manieren van aandacht in de media
voor onze kunsttentoonstelling hebben zich een aantal groepen gemeld (ook buiten Vrouwen van Nu) voor een bezichtiging.
Spontaan is het idee ontstaan om er rondleidingen te houden
voor geïnteresseerden en dit was een initiatief wat de bezoekers erg wisten te waarderen.
Inmiddels zijn alle werkstukken weer teruggekeerd naar de
eigenaren. De commissieleden hopen dat deze kunsttentoonstelling een vervolg zal krijgen voor leden. We hebben hier
veel genoegen aan beleefd als commissieleden en zullen
graag nog een keer de uitdaging aangaan.
Heel voorzichtig hebben wij het over een vervolg gehad na
een gezellige evaluatie en hebben al wel wat ideeën over een

mogelijk tijdstip en thema.
Met dank aan alle deelnemers voor het vertrouwen in de 1e
kunsttentoonstelling.
‘Het Pauperparadijs’ een onvergetelijk en verrijkend thema!
Coby Hoogeveen, Cisca Anthonisse,
Harmien Lubberding en Trix Rens
De 4 foto's zijn een kleine impressie en gemaakt door Janny Prins.

