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 tuinexcursie:
          albergen
     langeveen
 daarleveen
 
Als alle maatregelen in verband met de corona pandemie het toe-
staan. Dan wordt u uitgenodigd voor een vrolijke tuinexcursie.
 
Projectgroep Kunst/Tuinen  heeft een zomerse excursie voor
u georganiseerd.
Er worden drie tuinen bezocht, ieder met een eigen karakter.
Wanneer: dinsdag 13 juli a.s.
Om 10.00 uur wordt u ontvangen door Anja Broekhuis met
een kop koffie/thee en iets lekkers in Albergen 'Het Plansoen-
tje'. Wij worden in de 3800 m2  grote sfeervolle en mooi ge-
decoreerde tuin, rond geleid en zien dan borders op kleur met
gewone en bijzondere planten.

Tussen 12.00-12.30 uur kunnen we onze lunch gebruiken in
Langeveen bij 'De Tuin ter Weide'. Deze tuin is ook landelijk
gelegen met een grote diversiteit aan bloemen, zithoekjes,
houtwallen en vijvers.
Met ' De Grassentuin' in Daarlerveen besluiten we deze ex-
cursiedag. Ook hier ontvangst met koffie/thee met een lek-
kernij. 'De Grassentuin' is een kijktuin die ten dienste staat
van D. G. Kwekerij.

Kosten: € 15.00  voor leden, voor niet leden € 17.50, inclusief
koffie, exclusief lunchpakket.
Opgave tot 10 juli en info bij: harmien.lubberding@gmail.com,
of 0570-562465.
Betaling: na aanmelding via banknummer:
NL29RABO0126994358 t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu. Bij beta-
ling: 'tuinen' en welke afdeling en  het aantal personen/na-
men vermelden.
Te bezoeken adressen:
Het Plantzoentje, Broekhuisweg 4, 7665 TW Albergen
Tuin ter Weide, Ossendijk 48, 7679 VD Daarlerveen
De Grassentuin, Nieuwstraat 56, 7687 BC Daarlerveen
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Eerst ¾ jaar meegelopen. Nu 7 jaar in het PB waarvan 3 jaar
voorzitter. 
Het waren enerverende mooie jaren dat kan ik wel zeggen.
Ook de laatste jaren met z’n drieën hebben we de taken goed
kunnen verdelen.
Mijn opzet was ook, je bent er voor de hele provincie, en hoop
dat jullie dat als leden ook zo hebben gevoeld. Vergaderingen
en bijeenkomsten werden verspreid over het provinciegebied
georganiseerd.
Het was mij een voorrecht vele leden te leren kennen en alle
hoeken van de provincie te mogen zien. Vrouwen van Nu is
een vereniging waar je vele en goede contacten kunt maken.
We stellen veel belangstelling in elkaar en steunen elkaar.
Toch maak ik me wel een beetje zorgen over het voortbe-
staan maar wil ook niet al te somber zijn en vooral vooruitkij-
ken.

beste  leden
 van  overijssel,
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Daarom vraag ik jullie bij deze “als je stuurman aan de wal
bent” kom in een bestuur zowel in de afdeling, de provincie
als het landelijke bestuur, laat je horen, neem eraan deel en
draag je steentje bij.
Daar heeft de vereniging Vrouwen van Nu voordeel bij. We
worden ouder, daar is niets mis mee, maar we moeten nieu-
we dingen gaan bedenken dat er weer vrouwen lid gaan
worden.
En dan heb ik het niet over een bepaalde leeftijd, iedereen is
welkom, breed denken.
In Overijssel bestaan we dit jaar 90 jaar, laten we er met el-
kaar naar toe werken dat we de 100 jaar halen, sowieso.
Het ga jullie goed en nog heel mooie, gezellige en leerzame
jaren in de provincie Overijssel.
Tot ziens wanneer of waar dan ook.
 
Vriendelijke groet, Anri Rosendal vz.
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 commissie
             reizen
       overijssel

De corona pandemie duurt nu al meer dan een jaar. Wij mis-
sen het reizen en de contacten. Maar voor we op pad kunnen,
moet het wel verantwoord zijn om samen iets te bezoeken,
samen aan tafel te zitten en een kamer te delen.
En vanzelfsprekend voeren we een reis alleen uit als de over-
heid reizen weer toestaat en de reizen ook veilig en comfor-
tabel uitgevoerd kunnen worden.

neckar
De 8-daagse bus-/fietsvakantie langs de Neckar staat ge-
pland voor 24 - 31 mei 2021.
Op dit ogenblik (bij het aanleveren van de tekst voor dit ka-
tern) is het nog niet duidelijk of de reis door kan gaan. We
hebben nauw contact met Fitál Reizen en zodra er meer dui-
delijkheid is, informeren wij de deelnemers meteen.

zwitserland
De 10-daagse bus-/treinreis door Zwitserland staat gepland
voor 23 juni - 2 juli 2021.
Dan zijn we al weer een paar weken verder en is er misschien
meer mogelijk. Maar ook dat is nog niet zeker. Mochten de
reizen wel doorgaan, dan kunnen er eventueel nog een paar
extra deelnemers mee.

Voor meer informatie neem contact met ons op via,
secretaris.crvvnov@gmail.com
Commissie Reizen Overijssel
Lia Kuiper, Wilma Hoentjen,
Brigitte van Laar en Dieky Reefman
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