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 Een maandelijkse uitgave van het Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu van   

Overijssel  

REMINDER !!!! 

 

Reminder jubileum 24 mei 2022  

 

Even een korte mededeling over de opgave voor het 

jubileumfeest om misverstanden te voorkomen  

 

Dit kan niet individueel. Ook niet per telefoon. Ook niet 

per mail.  

  

Opgave kan alleen via het afdelingsbestuur. 

Zij hebben de jubileum-opgavelijst.  

 

Alléén de landelijke leden kunnen zich individueel 

opgeven via dit emailadres  jubileumvvnov@gmail.com   
voor 30 april. 

 

 

Vriendelijke groet  

De Jubileumcommissie  

 

AGRARISCHE EXCURSIE 5 APRIL 

 

 

Programma 

09.30 uur Ontvangst  
 

10.00 uur Opening en aansluitend vertrek  
 

12.30 uur Lunch bij Trefpunt  
 

13.30 uur Vertrek middagprogramma 
 

15.00 uur Afsluiting met koffie/thee 

https://vrouwenvannu.nl/overijssel/blank


 

Aardbeienkwekerij Kalter in IJsselmuiden 

 

Richard en Annet Kalter zijn een begrip op het gebied van kwaliteit. Kalter Aardbeien uitmoderne 

duurzame aardbeienkwekerij met ruim opgezette boerderijwinkel, waar niet alleen eigen producten 

verkocht worden, ook groente en fruit en streekproducten als, kaas, vlees, aardbeienautomaat en 

aardbeien zelfpluktuin.  

 

IJssel Delta 

 

Bij hoogwater van de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland, het 

IJssel Delta. Om de waterveiligheid in dit gebied te versterken was het nodig om de IJssel meer ruimte te 

geven.  

Onder begeleiding van een gids gaan we een kijkje nemen bij o.a. Reevediep. 

 

 

      Algemene informatie 

 

Datum: Dinsdag 5 april 2022  

Locatie: Trefpunt 

  Kerkwetering 1, 8294 PE Mastenbroek 

Kosten: € 40,00 per persoon. 

Opgave: Aanmelden via de agrarische contactpersoon van uw afdeling. Er is plaats voor 100  

  deelnemers. 

  Om elke afdeling de gelegenheid te geven deel te nemen aan de agrarisch excursie  

  kunnen er 3 dames per afdeling aangemeld worden.  

  Er is wel een mogelijkheid om dames op een reservelijst te plaatsen. 

  Bij voldoende belangstelling van 50 personen of meer hebben we een  

     reservedatum op donderdag 7 april.  

 

  Aanmelden op donderdag 3 maart vanaf 9.00 uur per  

  afdeling via de mail: 

  

  agrarischedagenoverijssel@gmail.com 

 

  Vermeld in de mail de afdeling, het aantal personen en  hoeveel personen er op de  

  reservelijst staan.  

  Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

  E-mails die voor 9.00 uur binnenkomen, komen onderaan de lijst.  

 

Betaling: De betaling dient voor 16 maart te zijn overgemaakt op rekeningnummer:  

 NL69 RABO 0129 630 195 t.n.v.Agrarische Commissie Vrouwen van Nu Overijssel 

  o.v.v. agrarische excursie en aantal deelnemers en afdeling. 

 

Bij annulering wordt door omstandigheden 10% van het bedrag ingehouden voor 

gemaakte kosten. 

Dieet:  Bij opgave graag vermelden.  

      

 

Deelname is op eigen risico. 

 

 

 

mailto:agrarischedagenoverijssel@gmail.com


 

LEESKRING 22 MAART 

 

 

Koos van Zomeren komt naar Ommen voor een bespreking van zijn boek “Omstandigheden”. 

De schrijver komt spreken over zijn schrijverschap, zijn werk, dit boek en zal vragen beantwoorden en 

eventueel signeren. 

Wanneer?  Dinsdag 22 maart 2022, van 13.30 tot 16.00 uur. 

Waar?  De Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5, 7731 EH Ommen,                  

tel 0529-452047 

Kosten:  € 15,- bij vooruitbetaling.                                                     

Via bankrekening: NL 29 RABO 0126994358 t.n.v. Vrouwen van Nu,   

onder vermelding van naam en leeskring/afdeling. 

-€ 17,50* bij betaling aan de zaal en € 20,-* voor niet-leden. 

• Dit is inclusief koffie/ thee met een taartje! 

• Opgave graag vóór zaterdag 19 maart 2022.  

Info/contact en opgave bij:  

Heleen Nijland-Meester, coördinator leeskringen Overijssel 

 

STREEKTAALDAG 15 MAART 

 

Als eerste spreker bijt Joop Weber het spits af. Hij is een grote stimulator voor zijn taal en weet op 

een boeiende manier te vertellen over de Nedersaksische taal en de rol die Twente hierin speelt. 

Na een korte koffiepauze zal Ria Broeze zijn plaats innemen. Zij is geen onbekende in de wereld van 

de streektaal en groot voorstander van het gebruik van de streektaal in de zorg. 

Na de lunch treed het Brook Duo (Gert Jan Oplaat en Anita Bolink) 

voor ons op. Ze zingen in de streektaal van Markelo. De theatertour 

‘Botterveugelkes’ is het nieuwe programma. 

Het is ons gelukt om Anna Geerdink bereid te vinden om het hele 

programma op haar zo eigen manier aan elkaar te praten. 

 Wanneer:  15 maart 2022 

 Tijd:          10.00 uur -16.00 uur Zaal open om 9.30 uur 

 Waar:       Cultureel centrum de Carrousel,                                          

 Van Reeuwijkstraat 5, 7731EM Ommen 

 Kosten:      € 27,50  incl. koffie/thee en lunch 

 Opgave per afdeling en per mail vanaf 5 januari 2022 

 

Bij Annie Brand brandannie@hotmail.com  

Er zijn 260 opgaves mogelijk. Dus vol is vol. I.v.m. de ruimte is het daarom alleen voor de leden 

Na bevestiging van de aanmeldingen het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar NL29RABO 012 

69 94 358  t.n.v. Commissie Cultuur te  Ambt Delden 

onder vermelding van:  Streektaaldag 2022, naam van de afdeling en aantal deelnemers. 

Na de betaling is uw aanmelding geldig. 

Bij annulering door onvoorziene omstandigheden wordt 10% van het bedrag ingehouden voor 

gemaakte kosten. 

mailto:brandannie@hotmail.com


VOLKSDANSEN 

 
Volksdansdagen 2022 

 

Veel volksdansgroepen hebben in deze 

onzekere coronatijd het dansen nog niet weer 

opgepakt. Daarom is door de Projectgroep  

 

 

 

 

 

 

 

Volksdansen besloten de volksdansdagen die 

gepland stonden op maandag 7 en 14 maart 

niet door te laten gaan. 

Hopelijk kunnen volgend jaar weer mooie dagen 

georganiseerd worden waarin de 

volksdansgroepen elkaar kunnen ontmoeten. 

 

 

 

CURSUS NOTULEREN 13 APRIL 

 

Cursus Notuleren 

De cursus Notuleren is voor alle Vrouwen van Nu, 

die graag meer willen leren over notuleren of 

willen weten of ze op de juiste manier bezig zijn. 

In de cursus wordt o.a. aandacht besteed aan:  

 

• maken van aantekeningen  

• hoofd -en bijzaken kunnen onderscheiden  

• praktische tips  

• beoordelen van reeds gemaakte notulen 

 

Voor deze cursus is 12 cursisten het maximum. 

De cursus is op woensdag 13 april 2022 van 9.30 – 13.00 uur in Ommen. 

Locatie: Hervormd Centrum, Prinses Julianastraat 8, 7731 GH Ommen 

De cursus is gratis, de reiskosten zijn ( in overleg ) voor rekening van de afdeling of voor eigen 

rekening. Cursusleidsters van de Training Advies Groep ( TAG ) zijn: Winnie Duiven en Ingrid Tiemens. 

Opgave graag voor 6 april per e-mail: secretarisvvn.ov@gmail.com  

 

JUBILEUMFEEST 24 MEI 

 
Jubileumfeest  

 

Onze vereniging is op 18 maart 1931 opgericht en zonder coronamaatregelen hadden we ons 90 jarig 

jubileum in 2021 gevierd.  

 

Wij nodigen u van harte uit voor ons uitgestelde jubileumfeest op 24 mei a.s. 

 

We starten met de jaarvergadering, deze is voor iedereen toegankelijk maar opgave is wel van belang. 

Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden. 

Het feestprogramma begint met een lunch en aansluitend een optreden van The Bluebettes. Kosten 

hiervan bedragen € 20,00.  

Om alle afdelingen een kans te geven hieraan deel te nemen kunnen zich per afdeling 10 leden 

aanmelden. Overige leden kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. De afdelingen waarvan minder 

of geen leden komen kunnen we dan verdelen over de mensen op de wachtlijsten. 
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Programma 

10.00 uur - 10.30 uur Inloop Jaarvergadering  

10.30 uur - 12.00 uur Jaarvergadering 

12.30 uur - 13.30 uur Lunch 

14.00 uur - 14.45 uur Optreden van The Bluebettes 

14.45 uur - 15.15 uur Pauze met drankje en hapje 

15.15 uur - 16.00 uur Optreden van The Bluebettes 

16.00 uur - 16.30 uur Afsluiting met drankje en hapje 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

     

 

  

AFDELINGSNIEUWS HOLTEN  

 

Graag vragen wij jullie aandacht voor de volgende jubilea binnen onze afdeling: 

 

50 jaar lid - mevr. G.J. Groteboer-Blankena 

mevr. L. ter Haar-Gunst 

 

40 jaar lid -  mevr. J. Nijland-Klein Horstman (opgezegd per 1-1-2022) 

mevr. D. Zwiers-Kloosterboer 

 

 

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 maart 2022   en sturen naar  

                                                 secretarisvvn.ov@gmail.com 
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