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VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE 

Viering 90 jarig jubileum Vrouwen van Nu Overijssel in mei 2022. 

Vorig jaar hadden we aangekondigd dat we het 90 jarig jubileum gaan vieren op 7 oktober a.s. 

Door de Coronamaatregelen die op dit  moment nog niet helemaal van de baan zijn hebben we 

als commissie besloten om ons jubileum in oktober niet door te laten gaan en uit te stellen 

naar mei 2022. 

Zodra de organisatie rond is horen jullie meer van ons. 

VOORZITTER RINA 

Beste Vrouwen van Nu tijdens de afgelopen (schriftelijke) jaarvergadering van de provincie Overijssel stond 

ook mijn kandidatuur als voorzitter op de agenda.  

Na telling van de stemmen is gebleken dat u mij als uw nieuwe provinciale voorzitter hebt gekozen, 

waarvoor dank!                                                                                                                                 

De afgelopen periode is niet makkelijk geweest voor u als lid van de Vrouwen van Nu 

alles werd in een keer stopgezet. Misschien heeft u ook wel met persoonlijk leed te 

maken gehad en dan mis je vooral het menselijke contact. 

Maar een Vrouw van Nu gaat niet bij de pakken neerzitten. Verschillende afdelingen 

en commissies hebben leuke acties voor de leden georganiseerd, uiteraard op 

afstand, maar hierdoor bleek maar weer hoe creatief de dames zijn. Wij richten ons 

nu op de toekomst en hopen nu toch weer fysiek bij elkaar te kunnen en mogen 

komen. Volgend jaar zal de uitgestelde jubileumbijeenkomst 90 + 1 plaatsvinden dat 

is ook een mooi vooruitzicht.  

Samen met Janny en Alice zal ik mij inzetten voor de belangen van alle Vrouwen van 

Nu in Overijssel. Met dank ook aan Anri mijn voorgangster ik noem mij zelf de 

omgekeerde voorzitter mijn naam is bijna hetzelfde als Anri.  

Ik zou zeggen ondanks alles vier het leven en we proosten op een mooie Vrouwen van Nu toekomst!  

Vriendelijke groeten, 

Rina Braakman 

Voorzitter Vrouwen van Nu Overijssel  

 



 

NIEUWSFLITS HANDWERKCOMMISSIE JUNI 2021 

Beste Handwerkvrouwen van Nu, 

NieuwsFLITS handwerkcommissie 

Overijssel Juni 2021  

Beste Handwerkvrouwen van Nu,  

De Handwerkcommissie Overijssel heeft voor de 

leden van Vrouwen van Nu, jullie dus, een 

uitnodiging gekregen van de collega’s van 

Drenthe om mee te doen aan de digitale cursus 

“Borduren met de buren” en door middel van 

de nieuwsflits willen we jullie daarvan op de 

hoogte brengen. Het is een uitdagende cursus en 

een mooie gelegenheid om met andere 

handwerksters contact te leggen. “De vijf Provinciën”, 

Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en Overijssel doen 

namelijk allemaal mee.   

Ik voeg de flyer met alle informatie toe aan deze 

nieuwsflits, dus mocht je belangstelling hebben 

lees deze dan goed door. Voor verdere vragen en 

opmerkingen verwijs ik naar de docenten en de 

cursuscoördinator.   

Op dit moment heeft onze commissie nog geen 

ander nieuws. Wij wensen jullie een goede zomer 

en veel plezier met de cursus als je besluit om 

mee te doen.  

Vriendelijk groet, Hanneke Wienbelt, 

cursussecretaris Overijssel 

 

WIJ GAAN BORDUREN MET DE BUREN  

 

Het is nog onzeker of we dit jaar nog kunnen deelnemen 

aan een fysieke cursus of workshop.  

Wel zeker is dat het digitaal wel kan.  

  

Daarom organiseert het Kenniscentrum Handwerken en 

Textiele Werkvormen een digitale cursus borduren met 

het thema: “EIGEN DORP OF STAD IN BEELD”  

Met ondersteuning van een digitale 

borduurspecial en een telefonisch 

vragenuurtje.  

                                       

   

 

 

 

BEN JIJ EEN VROUW:  

die lid is van de vereniging Vrouwen van 

Nu  

* die woont in Friesland, Groningen, 

Drenthe, Overijssel of Gelderland * die 

bekend is – en ervaring heeft met 

meerdere handwerktechnieken en    

daarmee naar eigen inzicht kan 

experimenteren  

* die tijdens de gehele cursus aktief haar 

ideeën en vorderingen met anderen    wil 

delen  

* die daar tijd en energie voor heeft  

* die goed overweg kan met een computer  

* die duidelijke foto’s van haar werk kan 

maken en deze digitaal kan    verzenden, 

eventueel met hulp van anderen  

* die als handwerkster nu al staat te 

popelen om mee te doen aan een cursus 

die past    in deze tijd.  

   

Grijp dan je kans en meld je vóór 1 

juli 2021 aan voor de cursus die 

duurt van september 2021 tot en 

met januari 2022, waarvan de 

kosten € 30,00 bedragen.  

   

 Met vragen over de cursus kun je bellen met de 

docenten:  

Mary Fennema tel. 0592 241855  

Gea Turksema tel. 0592 272717  

  

Voor overige vragen kun je bellen met de 

cursuscoördinator Taetske Dekker tel. 0593526012  



   

   

 

TUINENEXCURSIE ALBERGEN, LANGEVEEN, DAARLERVEEN 13-7-2021 

Als alle maatregelen i.v.m. covid 19 het toestaan, dan wordt u uitgenodigd voor een vrolijke 

tuinexcursie. 

Projectgroep Kunst/Tuinen  heeft een zomerse excursie voor u georganiseerd.                                                    

 

 

Er worden drie tuinen bezocht, ieder met een 

eigen karakter.                                                                                      

* Om 10.00 uur wordt u ontvangen door Anja 

Broekhuis met een kop koffie/thee en iets lekkers.       

Wij worden in de 3800 m2  grote sfeervolle en 

mooi gedecoreerde tuin,  rond geleid en zien dan 

borders op kleur met gewone en bijzondere 

planten.                                                                                                 

* Tussen 12.00 – 12.30 uur kunnen we onze 

lunch gebruiken in Langeveen bij “De Tuin ter 

Weide”. Deze tuin is ook landelijk gelegen met  

een grote diversiteit aan bloemen, zithoekjes, 

houtwallen en vijvers.                                                                                                                                                                                         

* Met “De Grassentuin” in Daarlerveen besluiten 

we deze excursiedag. Ook hier ontvangst met 

koffie/thee met een lekkernij. De Grassentuin is 

een kijktuin die ten dienste staat van D. G. 

Kwekerij.                                                        

 

Adressen:                                                                                                                                                                    

Plantzoentje, Broekhuisweg 4, 7665 TW 

Albergen                                                                                                         

Tuin ter Weide, Ossendijk 48, 7679 VD 

Daarlerveen                                                                                                                

De Grassentuin, Nieuwstraat 56, 7687 BC 

Daarlerveen  

  

 

  

* Wanneer: dinsdag 13 juli a.s.                                                                                                                                                

* Waar: Het Plantzoentje, Broekhuisweg 4, 

te  Albergen en Ossendijk 48 te Langeveen                                                                                                                                     

* Tijd:  10.00 uur In Albergen, ongeveer 

12.30 uur te Langeveen en daarna de tuin in  

Daarlerveen.                                                                           

* Kosten: € 15.00  voor leden, voor niet 

leden € 17.50, 

 

 inclusief koffie, exclusief lunchpakket.                                                 

* Opgave tot 10 juli en info bij: 

harmien.lubberding@gmail.com , of  tel: 

0570-562465.                                                                                               

* Betaling: na aanmelding via banknummer: 

NL29RABO0126994358 t.n.v. NBvP Vrouwen 

van Nu.                   

* Bij betaling:  “tuinen” en welke afdeling en  



TOELICHTING BOEKENPAKKET LEESKRINGEN 2021-2022 

 

Hieronder eerst een korte beschrijving van het boek. Daarna, in cursief, de overwegende 

mening van de boekencommissie. 

 

Hamnet | Maggie O’Farrell 

 

In oktober starten we met het dit aangrijpende verhaal, geïnspireerd op 

het leven van de zoon van William Shakespeare. Het is het verhaal van 

een zoon van een handschoenenmaker die zijn hart volgt en zijn vaders 

regels aan zijn laars lapt, het verhaal van de vrouw voor wie hij valt, en 

hun familie. Een verhaal over moed, verdriet en liefde. 

“Het is echt smullen geblazen met deze aangrijpende, zinnelijke en 

meeslepende roman. Het verhaal van de vlo die de pest van Alexandrië 

naar Judith brengt is zo geweldig geschreven! Een boek dat je iedere 

lezer/leeskring gunt.” 

 

Omstandigheden | Koos van Zomeren 

 

In Omstandigheden verkent de ex-boekhandelaar Ronald Walraven zijn 

verleden, heden en toekomst. Een roman over vaderschap, teloorgang, 

ouder worden en de dood. Dat klinkt treurig, maar dat is het niet. Het is 

een meanderende roman, waarin de hoofdpersoon door zijn geliefde 

Alpen zwerft, eindeloos zijn wandelkaarten bestudeert, een hond met 

een zwak hart onder zijn hoede neemt en met humor ratelt over ouder 

worden. 

“Eerlijk, onopgesmukt, terloops. Originele formuleringen om klein en 

groter alledaags leed te verwoorden en de personages goed te leren 

kennen. En het gáát ergens over, met humor en leesplezier en veel ruimte voor herkenning 

en nabeschouwing!” 

 

Het leven speelt met mij | David Grossman 

 

Dit boek is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Eva Panic 

Nahir, een joodse vrouw geboren in Kroatië. Zonder Grossman te 

kennen neemt zij contact met hem op en vertelt hem haar verhaal. 

Dat resulteert in een 20 jaar durende vriendschap, tot aan haar dood 

in 2015. Het boek gaat over een joodse moeder in Kroatië die haar 

dochter achterlaat om haar Servische man, haar grote liefde, die in 

de Joegoslavische oorlog verdwenen is, te zoeken. Het gaat erover 

hoe moeder en dochter en inmiddels ook een kleindochter, elkaar 

weer vinden en vrede sluiten. 

“Een schitterend boek. Drie vrouwen nemen na een halve eeuw ruzie en onbegrip een 

drastisch besluit. Het is een prachtig beschreven verhaal, de pijn, elkaar liefhebben, 

vriendschap.” 



 

Wij zijn licht | Gerda Blees 

 

Genomineerd voor de Libris lieratuurprijs én won de Grote 

Boekhandelsprijs 2021. Het vertelt op zeer originele wijze het verhaal 

van een woongroep die besloot te stoppen met eten. Gebaseerd op 

waargebeurde feiten. 

“Wow! Je wordt meteen het boek ingezogen. Boeiend vanaf pagina 1. 

Aparte, originele, geestige aanpak. Goede spanningsopbouw. In één 

adem uitgelezen. Leesplezier!” 

 

 

De selectiecommissie met vertegenwoordigers van leeskringen uit Groningen, Drenthe en 

Overijssel hanteert onderstaande criteria. Het moeten boeken zijn die: 

- leesplezier geven 

- veel discussiestof bevatten 

- literair zijn 

- van tenminste twee Nederlandstalige auteurs, indien mogelijk 

- geen thema bevatten dat al kort geleden aan de orde is geweest 

- niet een verhalenbundel zijn i.v.m. de diversiteit aan thematiek 

- actueel zijn of juist een klassieker zijn 

- waarvan de auteurs niet in de laatste (+ ) 10 jaren op de lijst zijn voorgekomen 

- niet alle vier te dik of te dun zijn 

- niet te duur zijn tenzij gecompenseerd door goedkopere 

 

 

 

 

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 september 2021 en sturen naar 

                                                                      secretarisvvn.ov@gmail.com 
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