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  jubileumfeest

Onze vereniging is op 18 maart 1931 opgericht. En zonder
coronamaatregelen hadden we ons 90 jarig jubileum in 2021
gevierd.
Wij nodigen u van harte uit voor ons uitgestelde
jubileumfeest op 24 mei a.s.
We starten met de jaarvergadering, deze is voor iedereen
toegankelijk maar opgave is wel van belang. Hieraan zijn
uiteraard geen kosten verbonden.
Het feestprogramma begint met een lunch en aansluitend
een optreden van The Bluebettes.
Kosten hiervan bedragen € 20,00.
Om alle afdelingen een kans te geven hieraan deel te nemen
kunnen zich per afdeling 10 leden aanmelden. Overige leden
kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. De afdelingen
waarvan minder of geen leden komen kunnen we dan
verdelen over de mensen op de wachtlijsten.
 
Programma
10.00 - 10.30 uur Inloop Jaarvergadering
10.30 - 12.00 uur Jaarvergadering
12.30 - 13.30 uur Lunch
14.00 - 14.45 uur Optreden van The Bluebettes
14.45 - 15.15 uur Pauze met drankje en hapje
15.15 - 16.00 uur Optreden van The Bluebettes
16.00 - 16.30 uur Afsluiting met drankje en hapje

Opgave via de afdeling voor 30 april per email:
jubileumvvnov@gmail.com
Mocht het feest door onvoorziene omstandigheden niet door
kunnen gaan, dan wordt er € 2,50 p.p. ingehouden voor
gemaakte kosten.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen via
bovenstaand mailadres of met Ali Smeenk, 06 4661 6191
Locatie:
Parkgebouw Rijssen
Oosterhofweg 49
7461 BT Rijssen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Bluebettes
Is een Zwolse vrouwenband die een ode brengt aan de
muziek uit de jaren zestig.
Ze kruipen zelf achter de drums, gitaar, basgitaar en toetsen
en vormen daarmee een all-female-band.
En waarom de muziek uit de sixties?
Ondanks hun uiteenlopende muzieksmaken, vinden ze elkaar
alle vijf in de muziek uit de jaren zestig.
En dan vooral in liedjes met meerstemmige koortjes.
Ze zijn dol op koortjes.

 Deelname op eigen risico!
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Aardbeienkwekerij Kalter in IJsselmuiden
 
Richard en Annet Kalter zijn een begrip op het gebied van
kwaliteit.
Kalter Aardbeien uitmoderne duurzame aardbeienkwekerij
met ruim opgezette boerderijwinkel, waar niet alleen eigen
producten verkocht worden, ook groente en fruit en streek-
producten als, kaas, vlees, aardbeienautomaat en aardbeien
zelfpluktuin. 
 
IJssel Delta
 
Bij hoogwater van de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor
Zwolle, Kampen en het achterland, het IJssel Delta.
Om de waterveiligheid in dit gebied te versterken was het
nodig om de IJssel meer ruimte te geven. 
Onder begeleiding van een gids gaan we een kijkje nemen bij
o.a. ‘Reevediep’.

Programma
09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Opening en aansluitend vertrek 
12.30 uur Lunch bij Trefpunt 
13.30 uur Vertrek middagprogramma
15.00 uur Afsluiting met koffie/thee

Algemene informatie
Wanneer di 5 april 2022 
Waar ‘Trefpunt’, Kerkwetering 1, 8294 PE Mastenbroek
Kosten € 40,00 per persoon
Opgave via de agrarische contactpersoon van uw afdeling.
Er is plaats voor 100 deelnemers. Om elke afdeling de
gelegenheid te geven deel te nemen aan de agrarisch
excursie kunnen er 3 dames per afdeling aangemeld worden.
Er is wel een mogelijkheid om dames op een reservelijst te
plaatsen. Bij voldoende belangstelling van 50 personen of
meer hebben we een reservedatum donderdag 7 april. 

agrarische
excursie:
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Aanmelden op donderdag 3 maart vanaf 9.00 uur per afde-
ling via de mail: 
agrarischedagenoverijssel@gmail.com
Vermeld in de mail de afdeling, het aantal personen en
hoeveel personen er op de reservelijst staan. Aanmeldingen
worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
E-mails die voor 9.00 uur binnenkomen, komen onderaan de
lijst. 
 
Betaling dient voor 16 maart te zijn overgemaakt op
rekeningnummer: NL69 RABO 0129 630 195 t.n.v. Agrarische
Commissie Vrouwen van Nu Overijssel o.v.v. agrarische
excursie en aantal deelnemers en afdeling. Bij annulering
wordt door omstandigheden 10% van het bedrag ingehouden
voor gemaakte kosten.
 
Dieet bij opgave graag vermelden.
 
                        Deelname is op eigen risico!

agrarische

schrijvers
middag
Koos van Zomeren komt naar Ommen
voor een bespreking van zijn boek:
'Omstandigheden'.
De schrijver komt spreken over zijn
schrijverschap, zijn werk, dit boek en zal
vragen beantwoorden en eventueel
signeren.
 
Wanneer di 22 maart,
Tijd 13.30 tot 16.00 uur.
Waar 'Carrousel', Van Reeuwijkstraat 5,
7731 EH Ommen, 0529 452 047
Kosten € 15,00 bij vooruitbetaling.
Via bankrekening:
NL 29 RABO 0126994358 t.n.v. Vrouwen
van Nu, onder vermelding van naam en
leeskring/afdeling.
Aan de zaal € 17,50 en niet leden
€ 20,00.
Inclusief koffie/ thee met een taartje!
Opgave vóór zaterdag 19 maart.
Info/contact en opgave bij:
Heleen Nijland-Meester,
coördinator leeskringen Overijssel,
heleen.nijland@hotmail.com
of 053 574 9624.

excursie
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Inschrijftermijn verlengd!!
Wilt u ervaren hoe het is om met de Vrouwen van Nu op reis
te gaan? U kunt nog boeken voor twee prachtige reizen. De
inschrijftermijn is verlengd tot 1 maart. Kom mee fietsen
langs de Moezel of vlieg mee naar Puglia in Italië.
Voor meer informatie kijk op:
www.vrouwenvannu.nl/overijssel/commissie-reizen.

 
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 1-p kamer € 150,00 p.p. (beperkt beschikbaar)
Info en opgave bij Brigitte van Laar,
06 1129 7857,
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 1-p kamer € 185,00 p.p. (beperkt beschikbaar)
Info en opgave bij Lia Kuiper,
0524 561 790 of 06 5046 4747,
lkuiper@kuipers-bmh.nl

reizen 2022
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