
 

 

          

 

 

 

Jaargang 11                                                                               maart 2022 

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

 

 PROVINCIALE WANDELING IN DALFSEN 

 

Waar: 

Kulturhus De Trefkoele+ , Ruigedoornstraat 

108, Dalfsen 

Wanneer: 

woensdag 23 maart 2022 

Starttijd: 

tussen 9.30 en 10.15 uur 

Afstand: 

Er is een route van ongeveer 10 km met pauze 

en een route van 5 km maar deze is zonder 

pauze. Graag bij opgave vermelden of u kiest 

voor de 10 of 5 km wandeling. 

Beschrijving: 

Woensdag 23 maart 2022 is de volgende 

wandeling van “ Wandelen in de provincie” 

Deze wordt georganiseerd door de afdeling 

Dalfsen. De startlocatie is Kulturhus De 

Trefkoele+ , Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen,  

 

 

 

 

waar de koffie klaar staat. 

De route loopt, al slingerend door het dorp, 

over de Vechtdijk en de Blauwe Bogenbrug naar 

het prachtig landelijk gelegen kerkdorp 

Hoonhorst waar hoogstwaarschijnlijk een pauze 

mogelijk is. 

Na hier, van binnen en misschien van buiten 

opgewarmd te zijn, gaan we weer terug naar de 

startlocatie bij De Trefkoele+ in Dalfsen. 

 

Opgave: 

tot en met 18 maart a.s., (liefst per mail) bij 

Lubby; mailadres: lubbyvanlubek@gmail.com 

tel.nr.: 06-38905730. 

Consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

Dit alles onder voorbehoud van de na te 

leven corona-regels zoals die op de dag 

van deelname gelden. 

AGENDA PROVINCIAAL WANDELEN 

 

2022 
 

23 maart Dalfsen 

28 april Wijhe 

25 mei Markelo 

juni       Vinkenbuurt 

 augustus          Delden 

  september      Vriezenveen 

   oktober         Espelo/Holten 

   november       Diepenheim 

  



 

 

 

 

COMMISSIE REIZEN OVERIJSSEL – REIZEN 2022 

 

De inschrijftermijn voor de bus-/fietsvakantie is verlengd! Tot eind maart kunt u zich nog aanmelden 

voor deze reis. Om de reis door te kunnen laten gaan, hebben wij nog een aantal aanmeldingen nodig. 

Wilt u ook ervaren hoe het is om met de Vrouwen van Nu op reis te gaan? Meld je aan en ga gezellig 

mee fietsen! 

 

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 

 

De in september geplande reis naar Italië/Puglia heeft intussen voldoende deelnemers en gaat 

definitief door. Heeft u nog belangstelling, dan kan dit alleen nog op aanvraag. 

 

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, op basis van gebruik van een 2-p kamer. Er zijn geen 1-p kamers 

meer beschikbaar. Info en opgave bij Lia Kuiper, t : 0524 561790 of 06 50464747, e: lkuiper@kuipers-

bmh.nl 

 

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 
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NIEUWSBRIEF HANDWERKCOMMISSIE OVERIJSSEL 

 

De eerste nieuwsbrief van dit jaar. We hopen dat het jaar voor jullie allen goed is begonnen en we 

denken dat iedereen blij is dat er weer meer mogelijkheden zijn om bij elkaar te komen. 

 

Om te beginnen een mededeling over de Handwerkbeurs in de IJsselhallen in Zwolle. De afgelopen 

jaren was die telkens in februari, maar dit jaar is die verschoven naar mei en wel van donderdag 12 tot 

en met zondag 15 mei. Kijk op www.handwerkbeurs.nl voor het volledige programma. Je kunt je daar 

ook direct aanmelden voor een van de vele inspirerende workshops. De Handwerkcommissie zal 

uiteraard ook aanwezig zijn met een stand.  

 

Verder kunnen we jullie melden dat we dit jaar wel een handwerktentoonstelling willen organiseren, 

ondanks dat er weinig cursussen en workshops zijn geweest waarvan we de resultaten dan kunnen 

laten zien. Het is onze bedoeling om de tentoonstelling op woensdag 7 en donderdag 8 september te 

houden. De locatie is nog niet zeker, maar daarover informeren we jullie uiteraard bijtijds. Ook zullen 

we nog laten weten hoe en wanneer jullie al je mooie (corona)werken kunnen inleveren voor de 

tentoonstelling. 

 

Nu hebben we een vraag aan jullie: zijn er workshops of cursussen waar jullie belangstelling voor 

hebben of waarvan je denkt ik zou het leuk  vinden om zelf eens een cursus of workshop te geven? We 

zijn in ieder geval op zoek naar ideeën en zijn blij als jullie ons daarbij willen helpen. 

Dan nog een oproep: we hebben dringend nieuwe commissieleden nodig. Op dit moment draait de 

commissie met drie vrouwen en het zou echt fijn zijn er nog wat leden bij te hebben. Je kunt ook 

gewoon eerst eens meekijken bij een vergadering om te zien of het wat voor je is.  

Voor meer informatie of je reacties kun je mailen naar handwerkcommissie.overijssel@gmail.com en 

eventueel mag je mij (Hanneke) ook bellen op 06-51540786. 

 

Om een beetje vrolijk af te sluiten hebben we nog een werkje. Zondag 17 en maandag 18 april is het 

Pasen en we hebben weer wat grappige kippen gevonden die jullie kunnen haken. Hier volgt het 

patroon. 

 

Benodigdheden: 

 

Restjes haakkatoen in vrolijke kleuren en bijpassende haaknaald. Kleine restjes zwart, rood en geel 

voor oogjes, kammen en snavels. 

Voor de vulling gebruikte ik droge bruine bonen, waardoor de kipjes stevig kunnen staan. 

De beschrijving is voor kleine en iets grotere kippen. Tussen haakjes staan de aanwijzingen voor de 

grotere variant. 

 

Lijf: 

Toer 1: haak 13 (17) lossen. 

Toer 2: vaste in de tweede losse vanaf de naald, verder vasten (12/16) 

Toer 3 tot 29 (39): 1 keerlosse, vasten 

Vouw het lapje dubbel door de eerste toer op de laatste toer te leggen en haak deze aan elkaar met 

halve vaste. Niet afhechten, maar ga door de hoek om en haak die zijkant dicht met halve vasten. 

Afhechten.  

Kam: 

Hecht aan in de vierde vaste vóór de hoek die je net gemaakt hebt. 

3 lossen, in dezelfde steek 2 stokjes, 1 vaste, in de volgende steek 3 stokjes, 1 vaste, in de volgende 

steek (hoeksteek) 3 halve stokjes, 1 vaste, 1 halve vaste. Hecht af. 

Snavel: 

Hecht aan in de volgende vaste. 1 Losse, in dezelfde steek 1 vaste, 3 lossen, vaste in de derde losse 

vanaf de haaknaald. In de volgende steek 1 vaste en 1 halve vaste. Hecht af. 

Lel: 

Sla 1 vaste over en hecht aan in de volgende vaste. In die vast 1 lossen, 1 half stokje, 1 losse, 1 halve 

vaste. Hecht af. 
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Ogen: 

Borduur de oogjes. 

Afwerking: 

Steek alle draden naar binnen en hecht ze af. Vul het lijfje, in het hoofdje eventueel wat fiberfill, 

verder droge bonen of mais. Haak de onderkant dicht met halve vasten. Op de foto van de achterkant 

van de kip zie je hoe je dat moet doen. Ik hoop dat alles duidelijk is en wens jullie veel plezier met het 

maken van deze vrolijke Paaskippen.   

Achterkant waar je kunt zien hoe de vorm wordt. 

 

Namens de Handwerkcommissie wens ik jullie een fijne Lente en hopelijk tot ziens op de beurs in mei. 

   Hanneke Wienbelt, cursussecretaris. 

 

 

 

JUBILEUMFEEST 24 MEI 

 

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. 

 

 
  

 

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 

 

Locatie: Parkgebouw, Oosterhofweg 49,  
 7461 BT Rijssen 
     

 

  

 

 



 
 

 
 

Opgave via de afdeling voor 30 april per email: jubileumvvnov@gmail.com 
Mocht het feest door onvoorziene omstandigheden niet door kunnen gaan, dan wordt er        
€ 2,50 p.p. ingehouden voor gemaakte kosten. 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen via bovenstaand mailadres of  
met Ali Smeenk, tel. 06-46616191 

 

 

The Bluebettes 
 

Is een Zwolse vrouwenband  

die een ode brengt aan de  

muziek uit de jaren zestig.  Ze 

kruipen zelf achter  

de drums, gitaar, basgitaar  

en toetsen en vormen  

daarmee een all-female-band.  

En waarom de muziek  

uit de sixties?   

Ondanks hun uiteenlopende  

muzieksmaken, vinden ze  

elkaar alle vijf in de muziek  

uit de jaren zestig.  

En dan vooral in liedjes met  

meerstemmige koortjes.  

 Deelname op eigen risico 
 

 

 

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 april 2022 en sturen naar  

                                                 secretarisvvn.ov@gmail.com 
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