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reizen 2021
Voor volgend jaar zijn nu deze reizen gepland:
24-31 mei 2021: 8-daagse bus-/fietsvakantie langs de Neckar / 23 juni-2 juli 2021: 10-daagse bus-/treinreis door Zwitserland
Vanzelfsprekend is dit onder voorbehoud van de mogelijkheid om te gaan reizen. Voor deze beide reizen kan er nog wel een
enkeling bijgeboekt worden. Voor meer informatie zie verderop in deze nieuwsbrief. Ook voor het najaar 2021 zijn wij bezig
met de voorbereidingen voor een reis. Waarschijnlijk zal dit een vlieg-/busreis naar Italië worden, naar de regio Puglia. Een
8-daagse reis waarbij de hele week vanuit 1 hotel elke dag excursies gemaakt worden.

2 - OVERIJSSEL

rina braakman

profiel:
Mijn naam is Rina Braakman, 58 jaar, alleenstaand en wonend
in Zwolle.
Werkzaam bij de Veiligheidsregio IJsselland als medewerker
bedrijfsvoering.
Dit is een zeer diverse functie van ondersteuning bij inkoop
o.a. voor de GGD, personeelszaken zoals afhandeling
sollicitaties, facturen nakijken, secretariële werkzaamheden
en wat er zo al op mijn werkzame pad komt.
Sinds afgelopen maart ook werkzaamheden voor Covid-19.
Kortom, ik verveel mij niet.
De afgelopen jaren heb ik diverse vrijwilligersfuncties verricht
voor de Zonnebloem en de NCRV (omroep).
Sinds afgelopen januari 2020 ben ik secretaris van de Regio
Oost van de KRO-NCRV.
Vanaf 2012 ben ik lid van de Vrouwen van Nu afdeling Zwolle,
daar heb ik samen met een collega een aantal jaren de
sprekers voor de afdelingsavonden verzorgt.
In 2012 heb ik eerst een jaar meegedraaid als aspirant lid bij
de provinciale commissie Reizen van Overijssel.
Aansluitend ben ik lid van de Reiscommissie en voorzitter
geweest, daar ben ik in 2019 mee gestopt.
Afgelopen maart Janny Prins benaderd om eens een kijkje te
nemen in het Provinciaal bestuur.
Vandaar nu mijn profielschets.
Wie weet ontmoeten wij elkaar in 2021 hopelijk in het ‘echt’!
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provinciale
jaarvergadering
donderdag 27 mei 2021
Restaurant In De Tonne
Dorpstraat 66
7447 CT Hellendoorn
0548 654265

agenda
13.00 uur
Ontvangst met koffie/the
13.15 uur
1. Opening door voorzitter Anri Rosendal
2. Mededelingen
3. Informatie door landelijk bestuurslid Els Eradus
4. Verslag jaarvergadering 2020
5. Jaarverslag 2020
6. Jaarrekening 2020
7. Verslag kascontrole en verlenen decharge
8. Vaststellen begroting 2021
9. Aftredend kascommissielid en benoeming
kascommissielid
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar Anri Rosendal
Verkiesbaar kandidaat Rina Braakman
11. Afgevaardigde ledenraad:
Voorstel Alice Brinkman als afgevaardigde en Janny Prins
als plaatsvervangend afgevaardigde te benoemen

12. Afscheid aftredende commissieleden en verwelkoming
nieuwe commissieleden
13. Rondvraag
14. Sluiting vergadering
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 – 16.30 uur
Presentatie
Stella Jurgens, van molenmeisje naar molenaar
Hoe jonge mensen oude beroepen instant houden!
Opgave:
Aanmelding is noodzakelijk, bij voorkeur per afdeling vóór
15 mei Janny Prins e-mail: secretarisvvn.ov@gmail.com
Deelname op eigen risico en vol = vol.
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van de
handwerkcommissie
overijssel
Net als iedereen is de Handwerkcommissie Overijssel
gebonden aan de coronamaatregelen. Dit betekent geen
handwerkbeurs, geen handwerktentoonstelling en geen
andere activiteiten.
Wij hopen dat dit najaar anders is, zodat we wel weer
cursussen en workshops kunnen organiseren.
Tot die tijd brengen we met een zekere regelmaat een
nieuwsbrief uit, met daarin wat kleine patronen in diverse
handwerktechnieken. Om jullie een klein voorbeeld te geven
hierbij een klein werkje alvast voor de Paasdagen.

kleine
paaskippetjes
breien
Met dit patroontje kun je leuke kleine paaskippetjes breien en
in hun buikje stop je een paaseitje. Leuke kleine verrassing
voor bijvoorbeeld (klein)kinderen.
Wat heb je nodig:
Breigaren (geel of wit) geschikt voor breinaalden 4.
Kleine stukjes rode en zwarte draad (snavel en oogjes).
Paaseitjes.
Je werkt met dubbele draad voor een mooi stevig kipje en alle
naalden brei je recht.
Zet 11 steken op en brei 1 naald recht.
Nld. 2 aan het begin en eind 1 steek meerderen (13).
Nld. 3 recht breien.
Nld. 4 als nld 2 (15).
Nld. 5 recht breien.
Nld. 6 4 steken afkanten (11).
Nld. 7 4 steken afkanten (7).
Nld. 8 t/m 13 recht breien.
Dan de draad in de maasnaald en door de 7 steken halen en
aantrekken. Met dezelfde draad het lijfje dichtnaaien. De onderkant laat je open. Borduur het snaveltje en de oogjes. Stop
onderin een paaseitje en je kipje blijft keurig staan.
Veel succes.

