
                  

 

 

 

 

                    jaargang 10  
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       Een maandelijkse uitgave van het Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu van Overijssel  

Tijd, tijd is kostbaar tijd kost geld, komt tijd komt raad en dat is uit de tijd .  

 1931                                                                                   

Om zo maar eens iets te noemen waar tijd een belangrijke rol speelt ook nu 

om tijd te nemen om dit artikel te lezen. Een tijd geleden om precies te zijn 

op 18 maart 1931, 90 jaar geleden dus, een tijd terug waren er vrouwen die 

het belang zagen van het oprichten van een vrouwenorganisatie, de 

plattelandsvrouwen. Zij namen daar toen de tijd voor en dat was heel wat in 

die tijd. In de huidige tijd, nu dus, hebben we te maken met een pandemie, 

die veel van ons uithoudingsvermogen en tijd vergt.                                                                                                     

2021   

Wij gaan als Provinciaal Bestuur ook met onze tijd mee en willen graag het Provinciaal Bestuur 

versterken met nieuwe bestuursleden. Dit kost u inderdaad wel tijd, maar u krijgt er ook waardevolle 

tijd voor terug. Wij zoeken vrouwen van nu die affiniteit hebben met secretariële werkzaamheden of 

financiële zaken, enige computerervaring is wel een vereiste. Uiteraard mag u zich ook aanmelden als u 

als aspirant lid wilt deelnemen in het PB. De uitbreiding is noodzakelijk omdat over een paar jaar de 

huidige bestuursleden stoppen. Dan zou het bestuur te klein worden om nog bestaansrecht te hebben. 

Wij zijn het aan de toenmalige vrouwen (van gisteren) min of meer verplicht om ons 100 jarig jubileum 

te mogen vieren. Wij weten dat u uw tijd op allerlei wijze indeelt maar wellicht is er toch nog tijd over 

om ons te ondersteunen.  Wij geven dit tijdig aan zodat u nog tijd heeft om hierover na te denken.  

Aanmeldingen liefst vele zien wij graag tegemoet in een reactie naar onze secretaris Janny Prins,   

Tel. 06 40 50 41 83   E-mail   secretarisvvn.ov@gmail.com  

   Vriendelijke groet, Anri, Janny, Alice en Rina  

NIEUWS VANUIT HET LB

Beste leden, 

In juni treed ik af als voorzitter a.i. van het LB 

Vrouwen van Nu, mijn termijn van 6 jaar zit er 

dan op. Dit betekent dat we zoeken naar vrouwen 

die ons bestuur willen versterken. 

Wat ik fijn zou vinden als de versterking uit het 

Noorden of Oosten van het land kunnen krijgen, 

dit draagt dan bij aan een goede landelijke 

spreiding. Deze oproep heeft ook in het laatste 

magazine gestaan, in de rubriek 'van de 

bestuurstafel'. 

Iemand hiervoor persoonlijk benaderen werkt het 

beste. 

Aan jullie de vraag of er leden in jullie provincie 

zijn die hiervoor gevraagd zouden kunnen worden 

en of jullie die mogelijk zelf willen benaderen 

hiervoor, of mij de naam/namen doorgeeft zodat 

ik hen kan benaderen. Hoor graag van jullie. 

Els Eradus-Fober, Voorzitter a.i. LB VvN 

mailto:secretarisvvn.ov@gmail.com


    

   

LEESKRING 

De leeskringen van de Vrouwen van Nu 

Bij de meeste leeskringen hebben de leden dit seizoen waarschijnlijk thuis hun boeken gelezen zonder bij 

elkaar geweest te zijn. De laatste maanden mocht en kon dat eigenlijk helemaal niet meer, helaas. 

 De lezingen over de gelezen boeken konden gelukkig online via de site van Rijnbrink gevolgd worden en 

dat werd volop gedaan en zeer gewaardeerd! Nu konden ook de leden van leeskringen van afdelingen van 

verder weg weggelegen plaatsen meedoen!  

De boeken voor het komende seizoen zijn alweer gekozen! Nog even en de 

pakketten worden weer aangeboden aan de leeskringen. Ondanks alles blijft lezen 

toch fijn, vooral nu we noodgedwongen meer thuis zijn. Wie weet kunnen we over 

een aantal maanden als we allemaal gevaccineerd zijn, weer als vanouds onze” 

leesweg” vervolgen. En kunnen we weer schrijvers uitnodigen en in een zaal bij 

elkaar ontmoeten! 

 Tot die tijd, blijf gezond allemaal en geniet van de lente! 

Heleen Nijland, coördinator leeskringen Vrouwen van Nu Overijssel 

 

75 JAAR VROUWEN VAN NU MARKELO 

 

Op 11 april 1946 werd in café Smit de oprichtingsvergadering gehouden van wat 

toen nog was “de Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen afdeling 

Markelo”. De eerste voorzitter was mw. E. Wanrooy-Boelen. De doelstelling was 

het bevorderen van de belangen, in de ruimste zin, van boerinnen en andere 

plattelandsvrouwen. Er waren toen 26 leden. 

Wij zijn onderdeel van de grootste Vrouwenvereniging van Nederland met 450 

afdelingen, verdeeld over 11 provincies. Markelo is nu met 178 leden in de 

Provincie Overijssel één van de grootste afdelingen. Kerntaak is het organiseren 

van Afdelingsavonden in het voorjaar en najaar. De onderwerpen zijn divers: 

gezondheid, cultuur, natuur, maar ook amusement. En natuurlijk ook een 

Kerstviering. 

  

In de loop der jaren is er veel veranderd.  Ten eerste de naam. De vereniging heet nu “Vrouwen van Nu 

afd. Markelo” en is nu een vereniging voor vrouwen, al of niet boerin. Waar het vroeger bovenal ging om 

met en van elkaar te leren en elkaar te inspireren, is het nu vooral 

belangrijk elkaar op een prettige manier te ontmoeten. Het samenzijn 

maakt dat er veel aandacht is voor elkaar en dat geeft een enorme 

binding. In deze Coronatijd is wel gebleken hoe belangrijk SAMEN is, 

nu we elkaar niet meer in groepsverband kunnen ontmoeten. 

Vrouwen van Nu afd. Markelo is “veelzijdig actief”. Binnen onze 

vereniging zijn er veel interessegroepen gevormd. Kleinere groepen 

met een gezamenlijke hobby. Zo zijn er 3 Leeskringen, 2 Tuinclubs, 

een Fietscommissie een Brei-/Handwerkgroep en een Wandelclub.  



Ook is er een Zangkoor een Dansgroep en een Gymgroep. Onze Reis- en Culturele Commissie organiseert 

jaarlijks een “Voorjaarsreisje”. Verder ook een stadswandeling, theaterbezoek, museumbezoek of een 

excursie.   

Vrouwen van Nu Markelo heeft 20 leden die Contactvrouw zijn. De contactvrouwen      hebben elk een 

groep van ca. 8 – 12 leden. Zij ondersteunen het bestuur met het rondbrengen van informatie en het 

onderhouden van het contact met de leden. De contactvrouwen hebben voor Pasen een leuk schaaltje met 

chocolade-eitjes rondgebracht bij de leden. Het bestuur vindt aandacht voor elkaar heel belangrijk, ook in 

Coronatijd. Het presentje was tevens bedoeld als een aandenken aan ons 75-jarig Jubileum. 

De Provinciale Agrarische Commissie houdt jaarlijks een 

“Themadag”. Vroeger was dit de ”Boerinnendag”, maar omdat 

het programma nu veel breder is geworden is gekozen voor een 

andere naam. Hier is in Markelo veel animo voor. Ook voor de 

jaarlijkse Provinciale Agrarische Dagen, die wisselend bij 

verschillende lokale afdelingen worden georganiseerd.  

In de Hof van Twente zijn 4 lokale afdelingen actief, t.w. 

Delden, Goor, Diepenheim en Markelo. Er is goed onderling 

contact tussen de besturen. Samen organiseren wij om de drie 

jaar een gezamenlijke “Hofavond”. De samenwerking maakt het 

mogelijk om de avond wat grootser aan te pakken en in een 

wat breder verband elkaar te ontmoeten. 

Trots zijn wij op onze vereniging bij de viering van ons 75-jarig 

jubileum. Tijdens de oprichting bedoeld om vrouwen een 

volwaardige plaats in de samenleving te geven, Nu 75 jaar later 

is dit doel bereikt, maar de cultuur is veranderd. Helaas 

veroudert de club en dat is zorgelijk. Graag zagen we nieuwe leden binnenkomen. Mooi zou het zijn als zich 

in ons jubileumjaar nieuwe leden zouden melden of liever nog een groepje vriendinnen of buurvrouwen 

samen lid zouden worden. Voordeel voor jongere (drukke) vrouwen is dat bij onze vereniging veel kan 

maar niets moet. Het lidmaatschap kost € 54,50 per jaar en hiervoor ontvang je ook nog 4x per jaar het 

Ledenmagazine van de Vrouwen van Nu. Aanmelden kan per mail vrouwenvannumarkelo@gmail.com of 

telefonisch bij Jenny Oost 0547-362136. 

COMMISSIE HANDWERKEN EN TW 

Om maar met de deur in huis te vallen: dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief, want net als met het geven 

van cursussen en workshops lassen we in de zomermaanden een pauze in.  

De handwerkcommissie zal in de komende maanden, samen met de cursusleidsters, kijken wat de 

mogelijkheden zijn om in het najaar weer te starten met cursussen en in welke vorm dat dan kan. Zodra 

we concrete plannen hebben melden we dat via de nieuwsbrief. 

We kregen een leuke foto toegestuurd van Berta van de Berge, die ik met jullie mag delen. Zij maakte van 

het patroon van de kippenfamilie een versiering om een potje. Zo leuk om zulke reacties te krijgen en te 

zien wat jullie met de ideetjes doen! Bedankt Berta. 

In de vorige nieuwsbrief is helaas een foutje geslopen, waardoor de link naar de Bluebird of Happiness niet 

geopend kon worden. We willen dat graag goed maken door het patroon in deze nieuwsbrief op te nemen. 

Voor deze nieuwsbrief hebben we het thema “vakantie” gekozen. Of we nu thuisblijven, vakantie in eigen 

land vieren of misschien toch naar het buitenland kunnen, erover dromen kan altijd. Ik ben zelf dol op de 

zee en het strand, maar kamperen is ook leuk of bijvoorbeeld je verdiepen in de cultuur van een land.  

We hebben wat borduurvoorbeelden, schelpen om te haken en een patroontje om een zeepaardje te maken 

van leuke restjes stof.  

We hopen dat jullie er weer wat tussen zien wat je aanstaat. Veel plezier met het handwerken en hopelijk 

tot spoedig met goed nieuws over de cursussen en workshops. 

Namens de handwerkcommissie, 

Hanneke Wienbelt, cursussecretaris. handwerkcommissie.overijssel@gmail.com 

mailto:vrouwenvannumarkelo@gmail.com
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Haakpatroon BLUEBIRD OF HAPPINESS

Origineel patroon van Sara 

Elizabeth Kellner (Ravelry: 

http://www.ravelry.com/patter

ns/library/bluebird-of-

happiness-4 ) Materiaal: Garen 

in de gewenste dikte 4 

breinaalden zonder knop (iets 

kleiner dan de maat voor het 

garen) Borduurnaald 

Vulmateriaal Afkortingen: r = 

recht av = averecht m1 = 

meerder 1 steek (zie notitie 

hier beneden) st = steek 

2stRsam = 2 steken recht 

samenbreien 2stgedrRsam = 2 

steken gedraaid recht 

samenbreien (insteken in de 

achterste lussen) ok = omslag 

en keer (zie notitie hier 

beneden) m1 = meerder 1 

steek: steek de rechternaald in 

het rechterlusje van de 

volgende steek. Plaats dit lusje 

op de linkernaald en brei. ok = 

omslag en keer: nadat het 

genoemde aantal steken is 

gebreid, breng de draad naar 

de voorkant van het werk, haal 

de volgende steek af, breng de 

draad naar de achterkant van 

het werk, zet de afgehaalde 

steek weer terug op de 

linkernaald. Hierdoor heb je 

een omslag om de steek 

gemaakt. Draai het werk en 

brei averechts het aantal 

steken zoals aangegeven. 

Breng de draad naar de 

achterkant (is de goede kant 

van het werk), haal de 

volgende steek af, breng de 

draad naar de voorkant van 

het werk, zet de afgehaalde 

steek weer terug op de 

linkernaald. Hiermee heb je 

weer een omslag om de steek 

gemaakt. Draai het werk en 

brei het aantal steken zoals 

aangegeven. Het werk begint 

bij de halslijn: Zet 18 steken 

op. (6 op iedere pen, met de 

4e pen wordt gebreid) Toer 1: 

alle st r Toer 2: (m1, 6r) 

herhalen tot het einde van de 

toer Toer 3: alle st r Toer 4: 

(m1, 7r) herhalen tot het 

einde van de toer Toer 5: alle 

st r Toer 6: (m1, 8r) herhalen 

tot het einde van de toer Toer 

7: alle st r (27 st) Toer 8: 3r, 

ok, 6av, ok, 3r Toer 9: 4r, ok, 

8av, ok, 4r Toer 10: 5r, ok, 

10av, ok, 5r Toer 11: 6r, ok, 

12av, ok, 6r Toer 12: 7r, ok, 

14av, ok, 7r Toer 13: 8r, ok, 

16av, ok, 8r Toer 14: 1r, 

2stRsam, r tot de laatste 3 st 

van de toer, 2stgedrRsam, 1r 

Toer 15 t/m 19: herhaal toer 

14 (15st) Toer 20: alle st recht 

Toer 21: herhaal toer 14 Toer 

22: alle st r Toer 23: herhaal 

toer 14 Toer 24: alle st r Toer 

25: herhaal toer 14 Toer 26: 

alle st r Toer 27: herhaal toer 

14 Toer 28: alle st r (7st) Knip 

de draad lang af, haal het 

draaduiteinde door de 

borduurnaald en haal deze 

door de overgebleven steken. 

Niet dichttrekken (er wordt 

straks gevuld via deze 

staartopening. De lange draad 

kan gebruikt worden om 

eventuele gaatjes dicht te 

weven) Kopje: Begin rechts 

van de eerst opgezette steken 

(het midden van de borst van 

het vogeltje) en neem al 

breiend 18 steken op, 1 in 

iedere oorspronkelijk 

opgezette steek, daarna de 

volgende toeren breien. (toer 3 

moet precies gebreid worden 

zoals er staat, 2 steken 

worden 3 keer omgeslagen) 

Toer 1: alle st r Toer 2: alle st 

r Toer 3: 12 r, ok, 6av, ok, 6r, 

ok, 6av, ok, 6r, ok, 6av, ok, 

12r Toer 4: alle st r Toer 5: 

alle st r Toer 6: (1r, 2stRsam) 

herhalen tot het einde van de 

toer Toer 7: (2stRsam) 

herhalen tot het einde van de 

toer Toer 8: 2stRsam herhalen 

tot het einde van de toer (3st) 

Knip de draad af, haal het 

draaduiteinde door de 

borduurnaald en haal deze 

door de overgebleven steken. 

Voorzichtig aantrekken en 

afhechten. Gebruik de 

achterkant van bv een 

haaknaald, vul het vogeltje via 

de staartopening, houd de 

mooie vormen van de vogel 

hierbij in gedachten. Het 

staartje wordt niet opgevuld. 

Druk het plat en buig het naar 

boven. Trek de draad 

voorzichtig aan en hecht af. 

Eventuele gaatjes kunnen met 

de draad dichtgeweven 

worden. Glimlach!



 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haakpatroon schelpen 

Benodigdheden: Garen en 

bijpassende haaknaald, 

stopnaald en steekmarkeerder. 

Begin met 3 lossen en haak 1v 

in de 2de losse en dan nog 1v. 

(2) 

 Vanaf nu alleen in de 

achterste lus haken. 

1losse, keren. 1v, 2v in de 

volgende v, (3) 

1losse, keren. 1v, 2v in de 

volgende v, 1v (4) 

Dit herhaal je, dus bij iedere 

toer krijg je 1v erbij. Doorgaan 

tot je 36 v hebt. Je hebt nu een 

soort driehoekig vlaggetje. Dat 

vouw je dubbel en haak de 

lange zijde dicht met halve 

vasten. Opvullen. 

Dan haak je een bodem om 

mee dicht te maken. 

Hiervoor haak je 6v in een 

magische ring. Toer 2 is 2v in 

elke v (12) 

Toer 3 haak telkens in de 

tweede v 2v (18). In toer 4 elke 

derde steek 2v (24), toer 5 elke 

vierde steek 2v (30) en toer 6 

elke vierde steek 2v (36). Maak 

de schelp dicht en rol hem op, 

zet met steekjes vast. 



 

 

COMMISSIE REIZEN OVERIJSSEL 

 

 

De corona pandemie duurt nu al meer dan een jaar. Wij missen het reizen en de contacten. Maar voor we op 

pad kunnen, moet het wel verantwoord zijn om samen iets te bezoeken, samen aan tafel te zitten en een 

kamer te delen. En vanzelfsprekend voeren we een reis alleen uit als de overheid reizen weer toestaat en de 

reizen ook veilig en comfortabel uitgevoerd kunnen worden. 

 

NECKAR  

De 8-daagse bus-/fietsvakantie langs de Neckar staat gepland voor 24 – 31 mei 2021. Op dit ogenblik (bij 

het aanleveren van de tekst voor deze nieuwsbrief) is het nog niet duidelijk of de reis door kan gaan. We 

hebben nauw contact met Fitál Reizen en zodra er meer duidelijkheid is, informeren wij de deelnemers 

meteen. 

 

ZWITSERLAND 

De 10-daagse bus-/treinreis door Zwitserland staat gepland voor 23 juni – 2 juli 2021. Dan zijn we al weer 

een paar weken verder en is er misschien meer mogelijk. Maar ook dat is nog niet zeker.  

 

Mochten de reizen wel doorgaan, dan kunnen er eventueel nog een paar extra deelnemers mee. Voor meer 

informatie kan hiervoor contact met ons worden opgenomen.  

 

Commissie Reizen Overijssel              

Lia Kuiper, Wilma Hoentjen, Brigitte van Laar en Dieky Reefman 

secretaris.crvvnov@gmail.com 

 

 

  

 

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 2021 en sturen naar  

                                                secretarisvvn.ov@gmail.com 
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