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VANUIT HET PB 

 

Beste Vrouwen van Nu, 

Het is tijd om vooruit te kijken, een nieuw voorjaar een nieuw geluid. Het is soms 

moeilijk gezien alle maatregelen die er zijn vanwege Covid-19, maar we mogen de 

moed niet verliezen. Samen komen we er door.  

Dit is ook van toepassing op het volgende. Graag willen wij in contact komen met 

dames die ideeën, suggesties hebben om hoe nu verder te gaan met de Vrouwen van 

Nu. Alles is op een laag pitje komen te staan maar nu willen we weer één en ander 

oppakken. We gaan nadenken over de toekomst van de Vrouwen van Nu als landelijke 

vereniging en hoe we u als leden hierin kunnen betrekken/meenemen.  

Dus mocht u zeggen ik weet wel iets, op wat voor gebied dan ook, schroom dan niet 

om contact op te nemen met onze secretaris Janny Prins.  

E-mail: secretarisvvn.ov@gmail.com  

 

Dit is een initiatief vanuit het jaarlijks overleg met de Noordelijke provincies.  
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COMMISSIE CULTUUR 

De Commissie Cultuur is onderverdeeld in verschillend projectgroepen die allerlei activiteiten organiseren 

op cultureel gebied.  

Twee van die projectgroepen zijn Kunst/Tuinen en Bridgen. 

Ineke Grootenhuis van de Projectgroep Kunst/Tuinen en Diny v.d. Beeke van de projectgroep Bridgen 

nemen afscheid als coördinator. 

 

 

Ineke Grootenhuis organiseert samen met Harmien Lubberding, die ook 

afscheid neemt in de projectgroep, tweemaal per jaar een uitstapje om een 

tuin of een museum te bezoeken.  

 

 

 

We zijn dus op zoek naar een vervanger voor Ineke die als  

coördinator zitting wil nemen in de commissie cultuur en  

iemand die Harmien vervangt om samen met de coördinator  

in het voor- en najaar een uitstapje voor “Vrouwen van  

Nu in Overijssel” te organiseren. 

 

 

 

Diny v.d. Beeke coördineert de Bridge dag die samen met een afdeling elk 

voorjaar ergens in de provincie georganiseerd wordt.  

Hou je van bridgen en wil je zitting nemen in de commissie cultuur als 

coördinator bridgen om deze dag te organiseren, dan is dit je kans.  

 

 

Vind je het leuk om wat voor de Commissie Cultuur te betekenen meld je dan aan bij de secretaris Ali 

Smeenk. Je kunt haar mailen op secretaris.ccvvnov@gmail.com of bellen op nummer 0570-522763 voor 

een nadere toelichting.  

 

IN MEMORIAM 

 

Mies Tuten-Vosman overleed op 23 februari 2021 op de leeftijd van 99 jaar. 

Zij was niet alleen een trouw en meelevend lid van afdeling Schoonheten, 

maar zij was ook één van de oprichters en zij was erelid van de afdeling. 

Naast verschillende bestuursfuncties binnen de afdeling heeft zij zich ook op 

provinciaal en landelijk niveau verdienstelijke gemaakt als lid van de 

Agrarische Commissie.  

Zij schreef gedichten in de streektaal en was een graag geziene gast op de 

Streektaaldagen. 

Mies woonde de laatste jaren in verpleeghuis De Hartkamp in Raalte, maar kon 

tijdens het 70-jarig jubileum van de afdeling nog in de bloemetjes worden 

gezet.  De foto is van het 65-jarig jubileum van afdeling Schoonheten in 2014. 
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HANDWERKCOMMISSIE OVERIJSSEL 

Hallo Handwerkvrouwen van Nu, 

Nieuwe nieuwsbrief, nieuw thema. Alhoewel…… 

Onze brief van februari was vooral gericht op Pasen, met kippen en hun eieren in de hoofdrol. Wat 

vonden jullie trouwens van die patroontjes? Wij vinden het leuk om van jullie te horen, want zonder 

jullie feedback is het een beetje een eenzaam gebeuren en weten we niet of we op de goede weg zijn. 

Terug naar het thema. We hebben gekozen voor VOGELS, en ja, de kippen uit de vorige nieuwsbrief zijn 

ook vogels. Deze keer wat meer vogels van verschillende pluimage, zoals een gebreide “Bluebird of 

Happiness” met wat foto`s en een verwijzing naar het patroon. Ook een schattig jong vogeltje om te 

borduren. Tenslotte laten we wat voorbeelden zien van de “vreemde vogels” van Tiny Koppens ter 

inspiratie. Tiny heeft een leuke website www.tinykoppens.nl waar je nog veel meer leuke ideeën kunt 

vinden en we kregen toestemming van haar om wat foto’s op te nemen in deze nieuwsbrief.  

We hopen dat jullie er wat van je gading tussen vinden en 

nogmaals: laat ons weten wat jullie van de nieuwsbrief 

vinden en waar eventueel nog behoefte aan is. 

Veel plezier, namens de Handwerkcommissie Vrouwen van 

Nu Overijssel, 

Hanneke Wienbelt, cursussecretaris. 

e-mail: secretaris.htwvvnov@gmail.com  

 

 

 

 

Bluebird of Happiness 

 

Het patroon van deze 

leuke gebreide vogels 

kunnen jullie vinden via 

http://www.ravelry.co

m/patterns/library/blue

vird-of-happiness-4 

Je kunt dan kiezen om 

het gratis 

nederlandstalige 

patroon te downloaden. 

Wij hebben alle drie de 

vogels gebreid, pittig 

maar te doen en het 

resultaat is leuk. 
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Geborduurde jonge vogel 

 

Het telpatroon hebben we 

helaas niet gevonden, maar 

we denken dat het jullie via 

deze foto ook wel gaat 

lukken om dit te maken. 

 

Ter inspiratie “Vreemde Vogels” van Tiny Koppens 

 



NIEUWS UIT DE AFDELING   

De afdeling Dalfsen heeft ter gelegenheid van Wereld Vrouwendag een wedstrijd uitgeschreven binnen 

haar afdeling. Deze wedstrijd is gewonnen door Geertje de Boer. Zij stuurde een quilt in welke zij 

gemaakt heeft samen met vrouwen die lid zijn van een Plattelandsvrouwen vereniging uit Benin tijdens 

een uitwisseling. In de quilt zijn in het blok rechts onderin de beide logo’s opgenomen. Ben je 

nieuwsgierig naar dit quilt kijk dan op Facebook. Ook heeft zij onderstaand gedicht ingestuurd wat 

gemaakt is door een vrouw uit Benin. 

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt 

Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid 

Een hand alleen kan geen touw om een bundel knopen 

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt 

Wie dan valt heeft iemand om te helpen 

Wie dan schreeuwt heeft niemand die haar hoort 

Wie alleen loopt gaat gebukt onder haar last 

Niemand deelt haar vreugde of verdriet 

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt 

Haar cola drinkt ze alleen 

Ze heeft 2 voeten, 2 armen en 2 ogen 

In de gemeenschap heeft ieder duizenden handen 

Heeft ieder duizenden voeten 

Loopt niemand alleen. 

        Patrice Kayo uit Kameroen. 

HERSENGYMNASTIEK 

Antw. februari 

 

1. 2011 

2. 2010 Friesland 

3. 1947 

4. 1968 

5. 1959 

6. Moskou 

7. Italië   

8. Buenos Aires 

9. Nieuw Zeeland 

10. Europa  

 

Vragen maart  

1. In welk jaar ontvangt de vereniging de Max Havelaar prijs. 

2. Welk jaar kreeg men in de afd. Dalen reflecterende huisnummer  

in het  buitengebied. 

3. de afdeling Zuidwolde en zusterafdelingen dienen in 1999 een  

verzoek in voor zacht water  in welk jaar wordt dat gerealiseerd.  

4. In welk jaar was de boom plant dag  

5. In welk jaar worden er kadercursussen gegeven “alles over diepvriezen”  

6. Het ministerie van Landbouw wil de agrarische sociale voorlichting 

beperken tot alleen agrarische gezinnen  NBvP houd dit tegen in welk 

jaar  

7. In welk jaar schrijft een schoolarts in het leden blad over seksualiteit 

8. Als de Verenigde Naties Unicef wil opheffen komt er protest van de  

ACWW dat het niet doorgaat in wel jaar was dat. 

9. Wie werd de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit in 

Wageningen,  en in welk jaar   

10. In welk jaar dringt het Hoofdbestuur aan op herinvoering van het 

handwerkonderwijs op scholen  

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 april  2021 en sturen naar  

                                                   secretarisvvn.ov@gmail.com 
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