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AGRARISCHE THEMADAG 2021 

                      

Agrarische commissie van Vrouwen van Nu 

Overijssel. 

Datum    :    dinsdag 16 november 2021. 

Aanvang :    9.30 uur. 

Locatie   :    Café Restaurant De Mol. 

                   Heinoseweg 32 8026 PD Zwolle. 

                   Tel 0529-401332. 

Lezing door : Tonny Mulder van RAW Company. 

https://www.rawmilkcompany.nl       

uit De Lutte. 

Lezing door : Eline Vedder-Monaster.  

                    Melkveehouder uit Ruinerwold. 

Sluiting       : 12.30 uur. 

De definitieve uitnodiging komt in augustus.   

TUINEXCURSIE IN ALBERGEN, LANGEVEEN EN DAARLERVEEN 13 JUNI 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.                                                                                         
 * Wanneer: dinsdag 13 juli a.s.                                                                                                                                               

  * Waar: Het Plantzoentje, Broekhuisweg 4, te  

Albergen en Tuin ter Weide, Ossendijk 48 te 7679 

VD Langeveen en De Grassentuin, Nieuwstraat 

56, 7687 BC Daarlerveen.                                                                                                                                    

* 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  het 

aantal personen/namen vermelden. 

 

https://www.rawmilkcompany.nl/
about:blank


 

OPROEP NIEUW COMMISSIELID AGRARISCHE COMMISSIE  

Wij zijn opzoek naar een nieuw commissielid. 

Houd je van organiseren, heb je op welke 

manier dan ook een band met de agrarische 

sector en het platteland (Je hoeft echt geen 

boerin te zijn !!) en vind je het leuk om met 

mensen om te gaan, aarzel dan niet en meld je 

aan. 

Je kunt contact opnemen met onze voorzitter 

Arnita van der Weerd, Tel 06-27484287 Email: 

voorzitter.acvvnov@gmail.com 

of Jannie van Hell Tel 06-22279309 Email: 

secretaris.acvvnov@gmail.com 

 

VVN HOLTEN HULDIGT 10 JUBILARISSEN 

         “Wat een gewéldig leuke verrassing!” Zo luidde eensgezind de reactie van de 10 

jubilarissen van Vrouwen van Nu Holten. Vanwege de corona pandemie werden de 

dames dit jaar door de voorzitter en secretaresse op ludieke wijze in het zonnetje gezet. 

Met een feestelijk versierde oldtimer en getooid met vrolijke hoedjes werden ze bij de 

voordeur verrast met een bloemenhulde en attentie.  

Met maar liefst 60 jaar lidmaatschap tekende Janna Stoevenbelt voor een 

bijzondere mijlpaal. Uit handen van de voorzitter ontving de diamanten 

jubilaris naast bloemen een zilveren fotolijstje. Een gouden jubileum was er voor Joke Janssen-

Winkeldermaat, Hanneke Rietberg-Stevens, Hendrika Sprokkereef,  Janna Mekenkamp-Vruggink 

en H. Ulfman-Nijland. Vanwege hun 50-jarig lidmaatschap werden ook zij in de bloemetjes gezet 

en voor hen had het bestuur een  paraplu met logo.  

De feestelijke rit werd besloten met een bezoek aan de dames met een 40-jarig lidmaatschap: 

Jannie Jansen-van der Wal, S. Lensink-Bergman, Jannie Wansink-Podt en Rina Kolkman-van 

Putten. Ook voor hen een bloemenhulde en een toepasselijk geborduurde handdoek. 

 

 

HERSENGYMNASTIEK 

 

 
 De hersengymnastiek deelnemer is 

 het zeker opgevallen dat de 

 antwoorden van de vragen van maart 

 niet vermeld stonden in de  

LedenInfo van april. 

  Excuses hiervoor 

 van April. Excuses hiervoor. 

 

 Hierbij alsnog de antwoorden. 

Antwoorden Maart 

1. 1994 

2. 2004 

3. 2006 

4. 1992 

5. 1958 

6. 1973 

7. 1964 

8. 1954 

9. Mw.Willige-Prins 9-7-1952 

10. 1947 

Over de antw. kan niet worden 

gecorrespondeerd 

mailto:voorzitter.acvvnov@gmail.com
mailto:secretaris.acvvnov@gmail.com


AFSCHEID VOORZITTER PB ANRI ROSENDAL 

 

Beste leden, 

Zoals ik al in de uitnodiging voor de VO-PO schreef hebben we met de bestuursvergadering van april 2021 

een besluit moeten nemen om de Jaarvergadering dit keer weer schriftelijk te doen.  

Covid-19 laat het nog niet toe om met velen bij elkaar te zitten. 

We hebben ook nog lang niet allemaal een eerste prik gehad. Het is niet 

anders, we kunnen niet een besmettingsrisico lopen.  

Ik mag aannemen dat jullie hier begrip voor hebben.  

 

Het is voor mij de laatste Jaarvergadering in het Provinciaal Bestuur. 

Na 7 jaar waarvan 3 jaar als voorzitter zit mijn taak er nu op.  

Het waren enerverende jaren maar ik heb het met veel plezier gedaan. 

Ik zal de contacten met mijn medebestuursleden dan ook gaan missen.  

Maar ook de contacten in de provincie waren zeer waardevol.  

Ik heb geprobeerd om de hele provincie erbij te betrekken door de bijeenkomsten zo goed mogelijk te 

spreiden over het provinciegebied, zodat iedereen wel eens een eindje verder moest rijden.  

Laten we met elkaar werken aan de toekomst en jullie vragen,  

 “als je stuurman aan de wal bent”  kom in een bestuur zowel in de afdeling, de 

provincie als het landelijke bestuur. 

Laat je horen, neem eraan deel en draag je steentje bij. 

Daar heeft de vereniging Vrouwen van Nu voordeel bij. 

Dit jaar bestaan we 90 jaar. Maar ook voor de toekomst wens ik dat er nog vele 

jubilea gevierd gaan worden en daar kunnen met elkaar aan werken.  

Het ga jullie goed en nog heel mooie, gezellige en leerzame jaren in de provincie Overijssel. 

Tot ziens wanneer of waar dan ook.  

 

Vriendelijk groet  

Anri Rosendal voorzitter  

 

 

  

 

 

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 juni 2021   en sturen naar  

                                                     secretarisvvn.ov@gmail.com 

 

mailto:secretarisvvn.ov@gmail.com

