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Projectgroep Kunst/Tuinen heeft een zomerse excursie voor
u georganiseerd.
We bezoeken twee tuinen, ieder met een eigen karakter.
Om 10.00 uur wordt u ontvangen in de eerste tuin door Anja
Broekhuis met een kop koffie/thee en iets lekkers.
Gevolgd door de rondleiding in de 3800 m2 grote sfeervolle,
mooi gedecoreerde tuin en zien borders op kleur met gewone
en bijzondere planten.
De tweede tuin bezoeken we in Langeveen de ‘Tuin de Wei-
de’.
Deze landelijk gelegen tuin met een diversiteit aan bloemen,
zithoekjes, houtwallen en vijvers. Hier kunnen we ons zelf
meegebrachte lunchpakket gebruiken. 

Wanneer ma 15 juni
Waar ‘Het Plantzoentje’, Broekhuisweg 4 te Albergen
en 'Tuin de Weide', Ossendijk 48 te Langeveen
Tijd 10.00 uur in Albergen en ongeveer 12.30 uur te Lange-
veen
Kosten € 15,00  voor leden, voor niet leden € 17,50 inclusief
koffie, exclusief lunchpakket
Opgave tot 13 juni en info bij:
ineke.grootenhuis@gmail.com, 0572 38 12 83
of bij harmien.lubberding@gmail.com , 0570 56 24 65
Betaling na aanmelding via banknummer
NL29RABO0126994358 t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu.
Bij betaling de activiteit, afdeling en het aantal personen ver-
melden.

albergen en langeveen
tuinen excursie in
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Handwerkinspiratiedag
We starten dit seizoen met een Handwerkinspiratiedag. Op
deze dag kunt U uit 4 leuke workshops kiezen. Bij aanmelding
kunt U zich voor 2 workshops opgeven.  Inclusief materialen
Handwerkinspiratiedagen koffie en thee.
Tevens wordt er informatie over cursussen en workshops
voor het komend seizoen gegeven
Plaats Raalte
Datum 9 september
Tijd woensdag 10.00 - 15.00 uur
Kosten € 22,50 en niet leden € 27,50
Opgave voor 15 augustus 2020.

Cursussen:
Borduurtechniek
Patronen aanpassen en combineren met kantachtig effect.
Dit kan mag in de vorm van een Quakerbal.
Deze cursus wordt op 2 plaatsen gegeven!
Cursusleidster Klaasje Mulder
Plaats Steenwijkerwold 5 lessen
Data 1 okt - 5 nov - 10 dec en 4 febr - 4 mrt 2021
Tijd donderdags 9.30-11.30 uur
Kosten € 60,00 en niet leden € 75,00
Plaats Annahuis Raalte 4 lessen
Data 13 okt - 10 nov en 12 jan - 9 febr 2021
Tijd dinsdags 9.30 - 11.30
Kosten € 48,00 en niet leden € 60,00.

Tex-Periment
Een thema uitwerken door te experimenteren met materiaal
en techniek.
Thema 'Afkortingen'
Cursusleidster Klaasje Mulder
Plaats Annahuis Raalte
Data 6 okt - 3 nov - 1 dec en 2 febr - 2 mrt 2021
Tijd dinsdags 9.30 - 11.30 uur
Kosten € 60,00 en niet leden € 75,00.

Quilten
Mola techniek uit Midden-Amerika.
Cursusleidster Stien Flipse
Plaats Annahuis Raalte
Data 8 okt - 22 okt - 12 nov - 10 dec
Tijd donderdags 9.30 - 11.30 uur
Kosten € 48,00 en niet leden € 60,00.

Studiegroep textiel
Doel Onderzoek en bewerken van materialen en bezoeken
tentoonstellingen.
Cursusleidster Stien Flipse
Plaats Annahuis Raalte
Data 20 okt - 17 nov - 15 dec en 19 jan - 16 febr - 16 mrt 2021
Tijd dinsdags 10.00 - 12.00 uur
Kosten € 72,00 en niet leden € 90,00.

 cursusaanbod 2020 – 2021

 en textiele werkvormen

 commissie handwerken
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Workshops:
Kimokomi
De techniek nu met eigen materialen en stofjes.
Je kunt je eigen ontwerp maken.
Cursusleidster Riek Kroeze
Plaats Rijssen
Datum 22 oktober
Tijd donderdag 9.30 - 12.00 uur
Kosten € 15,00 en niet leden € 20,00.

Werken met kurkstof.
Een tasje naaien met kurkstof. Materiaal inbegrepen.
Cursusleidster Riet Otten
Plaats Raalte
Datum 28 oktober
Tijd woensdag 9.30 - 12.00 uur
Kosten € 20,00 en niet leden € 25,00.

Windlicht vilten
We gaan leren vilten van wol.
Materiaal inbegrepen.
Cursusleidster Riek Kroeze
Plaats Rijssen
Datum 20 januari 2021
Tijd woensdag 9.30 - 12 uur.
Kosten  € 20,00 en niet leden € 25,00.

Kantklosdag
Plaats Holten
Datum 29 Januari 2021
Tijd vrijdag 10.00 - 15.00 uur
Kosten € 20,00 en niet leden € 25,00.

De kaalvreter Machteld Siegman

Vallen is als vliegen Manon Uphof

Lanny Max Porter

Op aarde schitteren we even Ocean Vuong

leeskringen
       boekenlijst
Vrouwen van Nu Overijssel lezen in het seizoen 2020-2021
de volgende boeken:

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

Machine quilten
Met de naaimachine leren doorpitten.
Cursusleidster Stien Flipse
Plaats Heino
Datum 10 februari 2021
Tijd woensdag 9.30 - 15 uur
Kosten € 25,00 en niet leden € 30,00.

Kabels haken
Het aanleren van diverse kabels haken.
Cursusleidster Riet Otten
Plaats Raalte
Datum 17 februari 2021
Tijd woensdag 9.30 - 11.30 uur
Kosten € 12,00 en niet leden € 15,00.

Opgave:
- Cursussen voor 1 sept. 2020.
- Workshops tot 2 weken ervoor.
Bij opgave dienen de kosten tegelijk te worden overge-
maakt op rekeningnummer: NL70RABO032.85.44.876 ten
name van Handwerkcommissie Overijssel, onder vermelding
van naam, adres, en betreffende cursus.
Cursussen en workshops zijn exclusief materiaalkosten tenzij
anders vermeld.
Info en opgave Alie Schakelaar, handwerkcommissie.overijs-
sel@gmail.com of 0572 35 50 84

         Gaan activiteiten door?       i.v.m. corona-virus!
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Lonneker/ Enschede
De route gaat grotendeels over het terrein van het voormalig
'Vliegveld Twenthe'. Een uniek gebied dat jarenlang niet toe-
gankelijk was voor publiek.
Vanaf de parkeerplaats bij het 'Vliegveld Twenthe' starten en
eindigen we. Dat is dichtbij de 'Evenementenlocatie Hangar
11'. Vooraf wordt er gezorgd voor koffie, thee of fris.
Voor de lange route wandelen we richting dorp Lonneker. Bij
het gezellige dorpscafé/restaurant 'Sprakel' is het heerlijk toe-
ven op het terras. Er is voldoende keuze uit diverse broodjes
en/of soep en koffie of thee, uiteraard voor eigen rekening.
De kortere route start eveneens vanaf dezelfde parkeerplaats
en gaat ook over het vliegveldterrein en een stukje Lonneker-
berg. Eveneens een mooie route, helaas zonder café, dus
eventueel brood en/of drinken meenemen.
Na afloop is er in het dorp Lonneker een mogelijkheid een
broodje met soep te eten bij het gezellige restaurant 'Sprakel'.
Afstand ca 5 en ca 10 kilometer
Wanneer wo 24 juni
Starttijd 09.30 - 10.15 uur
Waar Vliegveldweg 345, Enschede (volg dit adres met uw na-
vigatie en volg dicht bij de parkeerplaats de borden ‘Vrouwen
van Nu Wandeling’)
Opgave voor 20 juni bij Hermieke Voogd,  hermieke@planet.
nl  of 06 22 53 70 56 (’t liefst per mail of Whatsapp) o.v.v.
naam en afdeling.
 
Ommen
We wandelen over landgoed 'Het Laer', 'de Wolfskuil' via Giet-
men en over de 'Bestemerberg'. Een wandeling van ongeveer
10 km. maar deze kan evt ook worden ingekort!
We starten bij de Stationsrestauratie 'Spoor 7' Stationsweg 35,
7731AX  Ommen waar gelegenheid is voor een kopje koffie of
thee tussenstop is bij restaurant 'de Nieuwe brug'.
Afstand 10 km. maar kan evt. ingekort worden
Wanneer wo 26 augustus
Starttijd tussen 9.30 - 10.00 uur
Waar Stationsrestauratie 'Spoor 7', Stationsweg 35, 7731AX 
Ommen (bij station Ommen)
Opgave voor 22 augustus bij Antoinette Donderwinkel, don-
derw@gmail.com of 0529 45 81 51.

 
Enter
Wandelen in 'De Doorbraak' is wandelen langs een meande-
rende beek met veel gezichten die door diverse landschappen
stroomt. Met prachtige waterpoelen die in natte tijden één
front vormen met de beek.
De wandeling biedt weidse uitzichten, je loopt over karakte-
ristieke bruggen waar grote grazers, zoals paarden, vrije loop-
ruimte geboden wordt op brede stroken langs de beek. In het
natuurgebied bevindt zich een verscheidenheid aan planten
en dieren. Met een beetje geluk zie je zelfs een ijsvogel. Neem
ook een kijkje bij de vistrap, waar vissen trede voor trede te-
genop zwemmen.
Niet alleen natuur, ook kunst is er te zien; de zeven kunst-
werken van kunstenaar Rinus Roelofs vertellen elk hun eigen
verhaal.
Wandelen in 'De Doorbraak' is zien, ontdekken en vooral ge-
nieten van een ongekend prachtig stukje natuur.
Bij de start en tijdens de pauze is er koffie/thee en na afloop is
er soep met een broodje verkrijgbaar. Alles voor eigen reke-
ning. Wilt u hiervan gebruikmaken dan graag opgeven bij op-
gave.
Afstand  ca. 11 km
Wanneer wo 23 september
Starttijd 9.30 - 10.00 uur
Waar Stichting 'Akkerhus', Ypeloschoolweg 2B,  7468 RE
Ypelo  www.akkerhus.nl
Opgave vóór 16 september bij Annelies Wammes 0547 38 26
22 of annelieswammes@gmail.com

      wandelen in de provincie

'De Doorbraak' bij Enter
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