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Als eerste spreker bijt Joop Weber het spits af.
Hij is een grote stimulator voor zijn taal en weet op een boei-
ende manier te vertellen over de Nedersaksische taal en de
rol die Twente hierin speelt.
Na een korte koffiepauze zal Ria Broeze zijn plaats innemen.
Zij is geen onbekende in de wereld van de streektaal en groot
voorstander van het gebruik van de streektaal in de zorg.
Na de lunch treedt het Brook Duo (Gert-Jan Oplaat en Anita
Bolink) voor ons op.
Ze zingen in de streektaal van Markelo. De theatertour ‘Bot-
terveugelkes’ is het nieuwe programma.
Het is ons gelukt om Anna Geerdink bereid te vinden om het
hele programma op haar zo eigen manier aan elkaar te pra-
ten.
Wanneer 15 maart
Tijd 10.00 uur -16.00 uur. Zaal open om 9.30 uur
Waar Cultureel centrum de Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5,
7731EM Ommen
Kosten €27,50  incl. koffie/thee en lunch
Opgave per afdeling en per mail vanaf 5 januari
Bij Annie Brand brandannie@hotmail.com
Er zijn 260 opgaves mogelijk. Dus vol is vol.
I.v.m. de ruimte is het daarom alleen voor de leden
Na bevestiging van de aanmeldingen het bedrag zo spoedig
mogelijk overmaken naar NL29RABO 012 69 94 358  t.n.v.
Commissie Cultuur te  Ambt Delden
onder vermelding van,  Streektaaldag 2022, naam van de af-
deling en aantal deelnemers.
Na de betaling is uw aanmelding geldig.
Bij annulering door onvoorziene omstandigheden wordt 10%
van het bedrag ingehouden voor gemaakte kosten.

Het is gelukt om Anna Geerdink bereid te vinden om het hele
programma op haar zo eigen manier aan elkaar te praten

Als eerste spreker:
Joop Weber, is een grote stimulator voor zijn taal en weet op
een boeiende manier te vertellen over de Nedersaksische taal
en de rol die Twente hierin speelt.

Na een korte koffiepauze:
Ria Broeze, is geen onbekende in de wereld van de streektaal
en groot voorstander van het gebruik van de streektaal in de
zorg.

Na de lunch:
'Het Brook Duo' bestaand uit Gert-Jan Oplaat en Anita Bolink,
ze zingen in de streektaal van Markelo. De theatertour
'Botterveugelkes’ is het nieuwe programma.
 
Er zijn 260 opgaves mogelijk, iv.m. de ruimte is het
daarom alleen voor de leden.
 
     
 
 
 
Wanneer 15 maart
Tijd 10.00 -16.00 uur, zaal open om 9.30 uur
Waar Cultureel centrum de Carrousel,
           Van Reeuwijkstraat 5, 7731EM Ommen
Kosten € 27,50  incl. koffie/thee en lunch
 
Opgave per afdeling en via de mail vanaf 5 januari.
Bij Annie Brand: brandannie@hotm.ail.com
 
Na bevestiging van de aanmeldingen het bedrag zo spoedig
mogelijk overmaken naar NL29RABO 012 69 94 358  t.n.v.
Commissie Cultuur te  Ambt Delden.
Onder vermelding van 'Streektaaldag 2022', naam van de af-
deling en aantal deelnemers.
Na de betaling is uw aanmelding geldig.
 
Bij annulering door onvoorziene omstandigheden wordt
10% van het bedrag ingehouden voor gemaakte kosten.

streektaaldag

dus vol is vol

QR-code website:
Vrouwen van Nu Overijsel
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wandelen
        in de
          provincie
 
 Dalfsen
Woensdag 26 januari 2022 gaan we weer starten met
'Wandelen in de provincie'.
De eerste keer na de corona-epidemie, zoals ook in 2009,
wordt georganiseerd door de afdeling Dalfsen.

Startlocatie
Kulturhus De Trefkoele+ , Ruigedoornstraat 108.
Waar de koffie klaar staat.
De route loopt, al slingerend door het dorp, over de Vechtdijk
en de Blauwe Bogenbrug naar het prachtig landelijk gelegen
kerkdorp Hoonhorst waar een pauze mogelijk is. Na hier.
Van binnen en misschien van buiten opgewarmd te zijn.
Gaan we weer terug naar de startlocatie bij De Trefkoele+.
 
Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur
Routes 10 km met pauze en 5 km zonder pauze.
Graag bij opgave vermelden uw keuze, 10 of 5 km.
Opgave tot 21 januari (liefst per mail) bij Lubby:
lubbyvanlubek@gmail.com of 06 3890 5730
Consumpties voor eigen rekening.
Dit alles onder voorbehoud van de na te leven corona-regels
zoals die op de dag van deelname gelden!

              notuleren
De cursus Notuleren is voor alle Vrouwen van Nu, die graag
meer willen leren over notuleren of willen weten of ze op de
juiste manier bezig zijn. In de cursus wordt onder ander
aandacht besteed aan: 

•   maken van aantekeningen
•   hoofd -en bijzaken kunnen onderscheiden
•   praktische tips 
•   beoordelen van reeds gemaakte notulen

Voor deze cursus is 12 cursisten het maximum.
Bij meer aanmeldingen is er een wachtlijst voor eventueel een
tweede cursus.
De cursus is op dinsdag 8 februari 2022 van 9.30 – 13.00 uur
in Ommen.
Locatie Hervormd Centrum, Prinses Julianastraat 8, 7731 GH
Ommen

De cursus is gratis, de reiskosten zijn (in overleg) voor
rekening van de afdeling of voor eigen rekening.
Cursusleidsters van de Training Advies Groep ( TAG ) zijn
Winnie Duiven en Ingrid Tiemens.
Opgave graag voor 1 februari  per e-mail: 
secretarisvvn.ov@gmail.com
 

  wandel
agenda
    2022
26 januari - Dalfsen
23 februari - Staphorst
.. maart -
.. april - Wijhe
.. mei - Markelo
.. juni - Vinkenbuurt
.. augustus
.. september - Vriezenveen
.. oktober - Espelo/Holten
.. november -
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   commissie reizen overijssel

          reizen 2022

Met in totaal 28 vrouwen hebben wij september j.l. een
mooie reis naar het prachtige Zwitserland kunnen maken.
 
Wilt u ook ervaren hoe het is om met de Vrouwen van Nu op
reis te gaan?
Voor 2022 hebben wij twee mooie reizen op het programma
staan.

 
12 - 19 mei:
8-daagse bus-/fietsvakantie
Langs De Moezel & De Saar. Kronkelend tussen steile
hellingen en uitgestrekte wijngaarden met lieflijke dorpen en
mooie steden zoeken de rivieren hun weg naar het Rijndal.
Omdat we de loop van de rivieren stroomafwaarts volgen,
is het onbezorgd fietsen over de uitstekend bewegwijzerde
routes.
U fietst door schitterende natuur en komt door gezellige
dorpjes.
De routes variëren per dag van ca. 40 tot 55 km.
Prijs € 895,00 p.p. halfpension.
Toeslag één persoons-kamer € 150,00 p.p. deze zijn be-
perkt beschikbaar.
Info en opgave bij Brigitte van Laar:
06 11297857, secretaris.crvvnov@gmail.com

 
14 - 21 september:
8-daagse vlieg-/busvakantie naar Puglia
In de hak van de Italiaanse laars.Een geweldige reis naar het
pure Italië.
Deze streek is de bakermat van veel Italiaanse pasta’s en doet
u versteld staan vanwege haar ongerepte schoonheid.
U vindt er helder witte stadjes, geurende olijfboomgaarden en
azuurblauwe zeeën.
Laat u verrassen door deze zonovergoten regio.
We bezoeken gezellige kustplaatsjes als Otranto, Polignano a
Mare en Trani.
U zult versteld staan van de culturele pracht die Puglia rijk is.
Prijs € 1.250,00 p.p. halfpension.
Toeslag één persoons-kamer € 185,00 p.p. deze zijn beperkt
beschikbaar.
Info en opgave bij Lia Kuiper:
0524 561790 of 06 50464747, lkuiper@kuipers-bmh.nl
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Nu op 12 oktober jl. in Apeldoorn was de
Handwerkcommissie vertegenwoordigd.

We stonden in de stand van Overijssel
met 24 handwerktechnieken door de
jaren heen. Van elke techniek was een
klein voorbeeld gemaakt. Van oud naar
nieuw, van kantklossen naar kimekomi
en alles wat daar tussen zit.

Er was veel belangstelling van de 870
deelnemers van deze dag voor onze
technieken. Kortom een geweldige dag.

Verder kunnen we melden dat de Hand-
werkcommissie met een stand aanwezig
zal zijn op de 18de editie van de Hand-
werkbeurs Zwolle. Dit is de grootste
beurs in Europa op het gebied van tex-
tiele hobby’s en die zal gehouden wor-
den van donderdag 10 tot en met zon-
dag 13 februari 2022 in de IJsselhallen te
Zwolle.

   van de handwerkcommissie
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