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VANUIT HET PB
En dan is het alweer 2022. Na weer een
onzeker jaar zijn we nog steeds in de greep van
het Covid-19 virus. Er gloort hoop aan de
horizon in de vorm van de boosterprik, dus
vanuit het PB de allerbeste wensen voor
2022!

Een jaar waarin we elkaar hopelijk weer lijfelijk
mogen ontmoeten. Ook staat het uitgestelde
feest ter ere van het 90 jarig bestaan van de
Vrouwen van Nu in de provincie Overijssel op
de agenda en wel op 24 mei.
Dus Tot ziens in 2022!

PROVINCIAAL WANDELEN

De afdeling Dalfsen heeft besloten om de wandeling die voor 26 jan op de agenda staat niet door te
laten gaan om dat op dit moment niet duidelijk is hoe de Corona maatregelen zich zullen ontwikkelen.
De wandeling georganiseerd door de afdeling Staphorst op 23 februari gaat door als de Corona
maatregelen het toestaan.
Volg http:/vrouwenvannuoverijssel.nl/wandelen-de-provincie voor actuele informatie over het al dan
niet doorgaan van een wandeling.
Wandelen: Wandelen Vrouwen van Nu in Staphorst.
Waar:
Sportpark “Noorderslag” Paralelweg 27 7951 AT Staphorst.
Wanneer:
Woensdag 23 februari 2022.
Start:
Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur. Afstand: De afstand is ongeveer 10 km.
Beschrijving:
De route is uitgezet door het mooie dorp Staphorst en omgeving.
Onderweg is er geen gelegenheid voor een koffie en toiletstop.
Opgave bij:
Riki Loode vrouwenvannustaphorst@gmail.com

Tel. 0522-462270.

Koosje Uiterwijk Tel. 06-40716976.
Voor 18 februari, met vermelding van de afdeling.
Wij hanteren de dan geldende corona regels.

COMMISSIE REIZEN OVERIJSSEL -REIZEN 2022
Wilt u ook ervaren hoe het is om met de Vrouwen van Nu op reis te gaan? Voor 2022 hebben wij twee
mooie reizen op het programma staan.
12 – 19 mei 2022: 8-daagse bus-/fietsvakantie langs De Moezel & De
Saar.
Kronkelend tussen steile hellingen en uitgestrekte wijngaarden met lieflijke dorpen
en mooie steden zoeken de rivieren hun weg naar het Rijndal. Omdat we de loop
van de rivieren stroomafwaarts volgen, is het onbezorgd fietsen over de uitstekend
bewegwijzerde routes. U fietst door schitterende natuur en komt door gezellige
dorpjes. De routes variëren per dag van ca. 40 tot 55 km.
Prijs € 895,00 p.p. halfpension. Toeslag 1-p kamer € 150,00 p.p. (beperkt
beschikbaar)
Info en opgave bij Brigitte van Laar, t. 06 11297857, e. secretaris.crvvnov@gmail.com
14 – 21 september: 8-daagse vlieg-/busvakantie naar Puglia, in de hak van de Italiaanse
laars.
Een geweldige reis naar het pure Italië. Deze streek is de bakermat van veel Italiaanse
pasta’s en doet u versteld staan vanwege haar ongerepte schoonheid. U vindt er helder
witte stadjes, geurende olijfboomgaarden en azuurblauwe zeeën. Laat u verrassen door
deze zonovergoten regio. We bezoeken gezellige kustplaatsjes als Otranto, Polignano a
Mare en Trani. U zult versteld staan van de culturele pracht die Puglia rijk is.
Prijs € 1.250,00 p.p. halfpension. Toeslag 1-p kamer € 185,00 p.p. (beperkt
beschikbaar)
Info en opgave bij Lia Kuiper, t : 0524 561790 of 06 50464747,
e: lkuiper@kuipers-bmh.nl

SCHRIJVERSMIDDAG
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 0529452047
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. heleen.nijland@hotmail.com
of tel. 053-5749624.
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 februari 2022

en sturen naar

secretarisvvn.ov@gmail.com

