
                                                

Jaargang 9.  Nummer 4 april   

             Een maandelijkse uitgave van het Provinciaal Bestuur vrouwen van Nu Overijssel  

Beste vrouwen. 

Wat een tijd op 1.50 m afstand. Hoe gaat het met jullie, hopelijk goed. We hebben in maart een extra 

LedenInfo uitlaten gaan wat allemaal niet door kon gaan.                                                                   

Hopelijk is dat goed gegaan en heeft iedereen er zich aan kunnen houden.                                                              

En laten we hopen dat alle activiteiten in het najaar weer opgang gaan komen.                                               

Maar tot nu toe blijven alle activiteiten stilliggen.  

Ik hoop van harte dat er na de Streektaaldag op 10 maart niet veel mensen 

besmet zijn met het corona virus.                                                                                                                                                  

Helaas hoor ik daar wel bij en is op 23 maart na testen corona vast gesteld.                                                 

Ik kon het thuis uitzieken. Vr gr Anri  

We willen nu toch een verkorte versie uit laten gaan van de LedenInfo met de volgende mededelingen      

“alles onder voorbehoud”. 

Wandelen in de provincie 
2020 

 
23 september Enter  

..  oktober   Markelo 
25 november           Delden  
 

2021 

..  januari               …………. 

..  februari              Staphorst 
23 maart                Wijhe                                                                               
..  april                   Vinkenbuurt                                                                    

..  mei                    …………… 

..  juni                    ………….. 

..  augustus            Holten 

..  september          Vriezenveen 

..  oktober              Diepenheim  

..  november          …………….. 
 

Verdere activiteiten in het najaar 2020  

- 3 oktober netwerkdag voor besturen in IJhorst,   verdere informatie volgt 

- 8 oktober jubileum landelijke Beurs Apeldoorn,    verdere informatie volgt 

Leeskringen Vrouwen van Nu Overijssel 50 jaar. 

Voor alle leeskringleden en overigen. 

De berichten over de viering van het 50-jarig bestaan van de 

leeskringen in 2020 krijgen voorlopig even geen vervolg, zoals   

iedereen wel begrijpen zal. 

Maar hoe dan ook, we gáán 

het vieren, misschien wat 

later dan de bedoeling was 

maar dat zal niets af doen 

aan een feestelijke 

bijeenkomst te zijner tijd! Tot 

de volgende  LedenInfo en 

tot ziens en blijf gezond!  

Wij wensen alle leden goede paasdagen, heel veel sterke samen en hou vol het gaat goed komen maar we 

moeten wel een lange adem hebben.  Het Provinciaal Bestuur  

Belangrijk  

Kijk op de website van Vrouwen van Nu Overijssel voor nog meer informatie  

Denkt u eraan als u kopij inlevert dit altijd in Word te doen 

Kopij voor de volgende LedenInfo  

Inleveren vóór 10 mei en sturen naar  

                                                 info@vrouwenvannuoverijssel.nl  
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