
                                

Jaargang 8  nummer 3   

Een maandelijkse uitgave van het Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu van Overijssel. 

 

                Uitnodiging aan alle leden 

Provinciale Jaarvergadering 
donderdag 11 april 2019 

Café-Zaal Spoorzicht 
Gemeenteweg 171, 7951 CJ Staphorst 

Tel. 0522 461291 
Deur open 15.30 uur aanvang 16.00 uur 

 

 

   

NIEUWE Webmasters workshop 

Op donderdag  28 maart  

Wie heeft belangstelling voor een Webmaster workshop? Dan is hier nu de gelegenheid.                                      

Heb je specifieke vragen over de website van je eigen afdeling?  Of je zit met een probleem                       

en je komt hier niet uit, dan kunt je je opgeven vóór 20 maart                                                                          
op dit mailadres: info@vrouwenvannuoverijssel.nl                                                                                                                          

op het zelfde mailadres kun je de vragen stellen dan kan de provinciale webmaster zich                                 

voorbereiden om je ter plaatse een antwoord te geven.                                                                                                                                                    

Locatie:  De Trefhoek                                                                                                                               

Adres:  Ootmarsumsestraat 247,   7603 AD,  ALMELO                                                                                                     

Inloop: 9.30 uur einde workshop 12.00 uur. 

Ook al weet je veel, je steekt er altijd wat van op !      

Voorjaars korendag 
Wanneer dinsdag 9 april 

Waar PG Kerk  "de leerkamer",  

         Jacob Kapteynstraat 2, 7447HN      

         Hellendoorn  

Tijd 10.00 tot 13.30 uur,  

        zaal open 9.30 uur 

 

Kosten €12.50 p.p., niet leden €15.00 

Info en opgave tot uiterlijk dinsdag 19 maart bij 

Gerrie Modderkolk 

gerriemodderkolk_123@hotmail.com  

of 06-83222889 

Betaling na aanmelding via banknummer  

NL 29 RABO 0126 99 4358 t.n.v. NBvP  

Vrouwen van Nu.  

 

            Wandelen in de Provincie  
                27 Maart   Hellendoorn/Nijverdal, 

 

25 April Diepenheim, 

22 Mei  Heino, 

26 Juni Goor, 

 

27 Augustus Wijhe, 

.. September Gramsbergen, 

.. Oktober Hardenberg, 

.. November Schoonheten, 

 

Wandelen in de provincie. 

Voor actuele informatie zie 

https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-de-

provincie 
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                           Vrouwen van Nu Overijssel – Kunstcommissie  

Nieuw – Workshop schilderen 
De kunstcommissie organiseert een workshop schilderen voor leden en niet-leden van Vrouwen van Nu. 

De workshop zal op verschillende dagen worden georganiseerd zodat er voor iedereen wel een datum tussen zit om 

mee te kunnen doen. Laat je kans niet voorbijgaan!                                         

Datum: 

Woensdag 8 mei  van 14.00 uur tot 16.30 uur   -  Dikke dames 

Dinsdag 27 augustus van 14.00 uur tot 16.30 uur   -  Dikke dames  

Vrijdag 24 mei  van 14.00 uur tot 16.30 uur   -  Abstract schilderen met een portret  

Donderdag 5 september van 14.00 uur tot 16.30 uur   -  Abstract schilderen met een portret 

 

Waar: Trix Rens, Essenlaan 3, 7707 BD Balkbrug – Tel: 0523 657132  

Email: beatricerens@gmail.com 

 

Kosten:    Inclusief koffie/ thee/ koekje en alle materialen, voor leden € 25.00 en € 30,00 voor niet-

leden. 

Opgave:  Na opgave bij Trix Rens ontvangt u een bevestiging. 

Betaling: Na bevestiging van de opgave het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk overmaken 

                op banknummer: NL29 RABO 0126 99 43 58, t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu,  

Onder vermelding van:  datum workshop naar keuze, afdeling en aantal deelnemers.  

De twee verschillende workshops die aangeboden worden zijn totaal verschillend in techniek. 

- De dikke dames zullen op een doek van 30 x 30 cm geschilderd worden. Lekker fleurig en blije 

schilderijen. Geschikt voor iedereen!  

- Abstract schilderen met karton met portret zullen op doek van 30 x 30 cm geschilderd worden. 

Hiervoor neem je zelf een kleurenkopie van een fotoportret naar keuze mee. Deze zal toegevoegd 

worden aan het schilderij waar we mee bezig gaan. Een leuke uitdaging! 

Hieronder ziet u een paar voorbeelden. Dit zijn natuurlijk slechts voorbeelden, iedereen zet zijn eigen 

handtekening op zijn eigen werk en zo wordt ieder schilderij altijd weer anders.       

 

 

 

Provinciale Handwerk- en quilttentoonstelling Vrouwen van Nu Overijssel 

60 jaar      Heden en Verleden       60 jaar 
Het thema voor de Handwerktentoonstelling 2019  is   “Heden en Verleden”. 

Evenals voorgaande jaren is op de tentoonstelling werk te zien van leden uit de gehele provincie op 

velerlei gebied, zoals quilten, borduren, breien, haken, kantklossen, weven en vilten. 

Dit jaar wordt speciaal aandacht besteed aan het werk van Lammie Steenhuis uit Holten, die in 2018 is 

overleden. Voor leden die al heel lang lid zijn van Vrouwen van Nu is dit wellicht een bekende naam.   

Ze was voorzitter van de Provinciale Handwerkcommissie Overijssel en voorzitter van de Landelijke 

Handwerkcommissie. Ook heeft ze deel uitgemaakt van het Provinciaal Bestuur Overijssel.  

Als cursusleidster gaf ze vele handwerklessen en  was ze een bekende verschijning in onze provincie. 

Op 27 en 28 maart zijn bij Het Bonte Paard een aantal werken van haar te zien, zowel bekend als niet 

eerder getoond werk op een tentoonstelling. 

In het jubileumjaar 2019 worden leden opgeroepen om een pannenlap in een zelfgekozen techniek te 

maken en in te leveren via de eigen contactpersoon Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen.  

Na de tentoonstelling gaan de pannenlappen weer retour naar de inzendsters. 

Voor nadere informatie kan zo nodig contact worden opgenomen met Mini Tempelman:  
0547-361500 of secretaris.htwvvnov@gmail.com   

Data        woensdag 27 en donderdag 28 maart 

Tijd          10.00 tot 17.00 uur 

Locatie      Het Bonte Paard, Deventerweg 87, 7415 MC Holten 

Toegangsprijs     € 5,50.          Op vertoon van de ledenpas Vrouwen van Nu € 5,00    
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Computercursussen in de bibliotheek 
Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker. Steeds meer zaken kunt en/of moet u via de computer 

en internet regelen.  

Voor mensen die geen of weinig kennis en ervaring hebben met de computer en internet bieden veel 

Overijsselse bibliotheken de cursus Klik & Tik aan.  

 

Raalte:    21 maart Digisterker.      2 april Klik & Tik 

Wierden: 25 maart Digisterker.    11 feb Klik & Tik 

Deventer: neem contact op met Bernadet Kolkman, tel. 0570- 675769. 

 

Hebt u interesse, informeer dan bij uw eigen bibliotheek naar de mogelijkheden.  

Voor de juiste contactpersoon kunt u ook informeren bij Rijnbrink,  

Tineke Datema, 06- 13934754 of via e-mail tineke.datema@rijnbrink.nl.  

 

 

 

Commissie Reizen Overijssel 

REIZEN 
De busreis naar de tuinen in Sussex/Zuid-Engeland (24 juni-1 juli) en de vlieg-/busreis naar de Baltische 

Staten (12-22 september) gaan door! Heeft u zin om mee te gaan?  

Neem voor meer informatie contact op met secretaris.crvvnov@gmail.com  

of telefonisch op 06 11297857.  

Voor beide reizen zijn op dit moment nog enkele plekken beschikbaar. 

 

COLLEGA GEZOCHT  
We zijn op zoek naar een nieuw commissielid. Hou je van reizen, van organiseren en vind je het leuk om 

met mensen om te gaan? Meld je dan bij de secretaris, Brigitte van Laar, op bovengenoemd mailadres of 

telefoonnummer voor een nadere toelichting en geheel vrijblijvende kennismaking. 

 

Meer info? via hoentjen@xs4all.nl of secretaris.crvvnov@gmail.com 
 

Wij heten u van harte welkom  
 Commissie Reizen Overijssel. 

 

  

                           De overheid gaat digitaal, u ook?  

 
Een verhuizing doorgeven en het indienen van de belastingaangifte zijn overheidszaken die u 

steeds vaker via internet moet regelen, met gebruik van uw  DigiD.  

Om u op weg te helpen bieden veel bibliotheken de cursus Digisterker aan.  

Digisterker is een cursus omgaan met de digitale overheid, waarin aan de orde komt hoe je 

een DigiD aanvraagt en gebruikt en hoe je informatie kunt vinden op bijvoorbeeld de website van de gemeente of 

zorgverzekeraar . Om mee te doen is enige ervaring nodig in het omgaan met computer en internet. U moet kunnen 

werken met het toetsenbord en de muis, u heeft thuis internet en u heeft een e-mailadres.  Doorgaans bestaat de 

cursus Digisterker uit drie of vier bijeenkomsten. Binnenkort starten de volgende cursussen:  

 

Maart                                                      April                                                   Juni  

Bibliotheek Losser:           26 maart          Bibliotheek Enschede:    4 april            Bibliotheek Almelo:     5 juni                      

Bibliotheek Haaksbergen: 25 maart          Bibliotheek Enter:          4 april            Bibliotheek Hengelo:   11 april                 

                       Bibliotheek Goor:           8 april  

 

           Informeer bij uw eigen bibliotheek naar de mogelijkheden.  

           Voor de juiste contactpersoon kunt u ook terecht bij Rijnbrink,  

           Tineke Datema, 06- 13934754    of   via e-mail     tineke.datema@rijnbrink.nl.  
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                               Zet dit alvast in uw agenda: 

                 Summerschool 2019 is op woensdag 24 juli     

                                  in de Barones te Dalfsen  

                                         (wordt vervolgd)                       

 

 

Korendag 
 

Commissie Cultuur is op zoek naar een projectgroep coördinator Zang. 

 

Lijkt het je leuk om twee maal per jaar een korendag te organiseren? 

 

Je wordt ondersteund door een deskundige projectgroep. 

  

Je hoeft zelf niet te zingen,  

maar belangstelling voor vrouwenkoren is wel een pré. 

 

Wil je eens kijken hoe het op de Korendagen toegaat  

kom dan naar de Korendag  

 

op 9 april in Hellendoorn 

 

https://vrouwenvannu.nl/overijssel/voorjaars-korendag 

 

Voor inlichtingen kun je bellen met Fie Freriks  

voorzitter van de Commissie Cultuur 

 

telefoon 0572-354662 of mailen naar voorzitter.ccvvnov@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  

Kopij voor de volgende Ledeninfo 
inleveren vóór 10 april en sturen naar 

info@vrouwenvannuoverijssel.nl 
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