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      oktober 2022 Vrouwen van Nu Steenwijk
 
Op 19 oktober hadden we twee agrarische ondernemers uit
Steenwijkerland namelijk, Jeanet Brandsma en José Evenhuis.
Beiden dochters van leden van onze afdeling, als sprekers
uitgenodigd.
- Jeanet Brandsma: Wagenings ingenieur veeteelt,
    bestuurder bij, LTO en Rabobank.
- José Evenhuis: Agrarisch accountant bij groot bureau.
Jeanet en Josè nemen ons mee in de hedendaagse
bedrijfsvoering met betrekking tot de stikstofproblematiek
en de duurzaamheidstoepassingen.
 
Na een mooie inleiding met een stuk familiegeschiedenis
over het ontstaan, opbouwen, uitbreiden van de beide
familiebedrijven. Zowel akkerbouw/loonwerk als veeteelt
met een stuk biologisch dinamisch, hoorden we de
dilemma’s waar de hedendaagse agrarische sector voor staat.
Net na de oorlog was het belangrijk om zo snel mogelijk en
zo veel mogelijk voedsel te produceren om nooit meer een
hongerwinter te hoeven meemaken.
- Denk aan plannen van Sicco Mansholt. - 
In deze ontwikkelingen zijn er wellicht, dit is niet als kritiek
bedoeld, meststoffen en bestrijdingsmiddelen gebruikt,
die nu worden afgeraden.
In de loop der jaren heeft zich een verfijning van deze
bovenstaande middelen voorgedaan.
 
Men kreeg steeds meer oog voor de schade die werd
aangericht met deze stoffen.

 
En één ding is ons deze avond heel duidelijk geworden:
Als er iemand zuinig is op z’n eigen grond dan is het de boer
zelf!  Immers vervuilde, uitgeputte, verwaarloosde grond
brengt minder op. Nu en in de toekomst.
En inkomen is nodig om het bedrijf rendabel te houden,
er moeten veel monden worden gevoed voor allen die
werkzaam zijn in de bedrijven en de voedselindustrie is
afhankelijk van een goede en duurzame opbrengst.
Wat ook duidelijk werd is dat de ontwikkelingen en
verbeteringen heel vaak binnen het bedrijf worden
ontdekt en aangedragen.
Het is frustrerend voor de boeren dat er nog steeds te weinig
wordt geluisterd door Den Haag als het gaat om innovatieve
ontdekkingen, die goed en duurzaam zijn om te gebruiken.
Ook de techniek, precisie landbouw, met de computer precies
in ‘kaart’ brengen waar het onkruid staat, zodat alleen dat
plantje wordt bestreden werd ons duidelijk uitgelegd.
 
Een heel goed en duidelijk verhaal met een ongeruste
ondertoon. Wat gaat Den Haag doen als het gaat om de
stikstofuitstoot in de plannen voor landbouw en Natura 2000
in de kop van Overijssel, het Weerribben Wieden gebied, 1 van
de mooiere streken van ons land.
Juist de kwetsbaarheid spreek ook de agrarische
ondernemers aan en zij willen zo graag meedenken.
 
Wij als leden hebben een prachtavond gehad met een
positieve uitstraling en hopen dit verhaal door te geven aan
degenen, die te maken hebben met beleid en bestuur.
 
       Steenwijk, winter 2022/23
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      ledenavond
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Agenda
10.00 uur
Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur

1. Opening door interim-voorzitter Anri Rosendal
2. Mededelingen
3. Informatie door landelijk bestuurslid

 Angeline Beukema
4. Verslag jaarvergadering 2022
5. Jaarverslag 2022
6. Jaarrekening 2022
7. Verslag kascontrole en verlenen decharge
8. Vaststellen begroting 2023
9. Aftredend kascommissielid en benoeming

 kascommissielid
10. Bestuursverkiezing:           

 Verkiesbaar kandidaat voorzitter Anri Rosendal
 Aftredend en herkiesbaar Janny Prins

11. Afgevaardigde ledenraad:
 Voorstel Janny Prins als afgevaardigde
 en Alice Brinkman als plaatsvervangend
 afgevaardigde te benoemen

12. Afscheid aftredende bestuurslid
 en commissieleden
 en verwelkoming nieuwe commissieleden

13. Rondvraag
14. Sluiting vergadering

12.00 lunch
13.30 - 15.30 uur Presentatie
             Stella Jurgens,  van molenmeisje naar molenaar
             Hoe jonge mensen oude beroepen instant houden!
Wanneer do 20 april
Waar restaurant Dieka van de Kruusweg,
          Oude Rijssenseweg 11, 7475 SM Markelo, 0547 361 472
Aanmelding is noodzakelijk,
bijvoorkeur per afdeling vóór 3 april bij Janny Prins,
secretarisvvn.ov@gmail.com
Deelname op eigen risico
en vol = vol !!!

 provinciale
       jaarvergadering
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Programma,
8.30 Ontvangst
9.00 Opening en aansluitend vertrek naar Melkveebedrijf
Udink en Erve Meenderinkboer
12.30 Lunch bij Dieka
13.30 Vertrek naar Innovatiecentrum Mekkerhof en Solar Ser-
vice
16.00 Afsluiting met koffie/thee

 provinciale  agrarische
                        excursie  markelo

Wanneer di 4 en wo 5 april
Startlocatie Dieka van de Kruusweg, Oude Rijssenseweg 11,
7475 SM Markelo, 0547 361 472
Kosten voor leden € 48,00 en niet-leden € 55,00
Aanmelden via de agrarische contactpersoon van de afdeling
op wo 22 februari vanaf  09.00 uur per mail bij
Tonny Addink, gentaddink@kpnmail.nl
Betaling voor 6 maart op rekeningnummer
 NL67 RABO 0340759364 o.v.v. agrarische excursie, afdeling
en aantal deelnemers.

   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~

Vooraankondiging,
1. Op 11 oktober is er weer een Inspiratiedag gepland.
Het zal een dag zijn met workshops en leuke dingen die ons
weer inspireren voor afdelingsavonden en dergelijke.
Dus reserveer deze datum vast in je agenda.
Verdere gegevens volgen in de loop van het jaar.
Houd de LedenInfo in de gaten.

2. In 2023 is het PB Overijssel weer van plan om de
afdelingsbesturen te bezoeken. Deze bezoeken zullen
plaatsvinden in week 42 te weten 16 t/m 20 oktober.

Tot slot nog even dit,
Het PB Overijssel bestaat nu uit 2 leden en 1 interim lid.
Dit is een kwetsbare samenstelling te meer omdat de
zittingstermijn van beide leden binnenkort afloopt.
In het jaar 2023 zullen vele veranderingen plaatsvinden
binnen de structuur van onze organisatie.
Om dit alles in goede banen te leiden is alle hulp meer dan
welkom.
Nieuwsgierig geworden?
Het is ook mogelijk om eens een keer bij het PB een
vergadering mee te maken of gewoon eens een informeel
gesprek aan te vragen om te kijken wat het inhoudt om in
het PB zitting te hebben.
 
Dus wie wil het Provinciaal Bestuur komen versterken?
Neem hiervoor contact op met Janny Prins 06 4050 4183.
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   Enter
Waar het Akkerhus, Ypeloschoolweg 2B, 7468RE Enter
Wanneer wo 22 maart
Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur
Afstand 5 km of 10 km
Wandelen in de Doorbraak is wandelen langs een meande-
rende beek met veel gezichten die door diverse landschappen
stroomt. Met prachtige waterpoelen die in natte tijden één
front vormen met de beek.
De wandeling biedt weidse uitzichten, je loopt over karakte-
ristieke bruggen waaronder grote grazers, zoals paarden, vrije
loopruimte geboden wordt op brede stroken langs de beek. In
het natuurgebied bevindt zich een verscheidenheid aan plan-
ten en dieren. Met een beetje geluk zie je zelfs een ijsvogel.
Neem ook een kijkje bij de vistrap, waar vissen trede voor
trede tegenop zwemmen.
Niet alleen natuur, ook kunst is er te zien; de zeven kunst-
werken van kunstenaar Rinus Roelofs vertellen elk hun eigen
verhaal. 
We starten met een kop koffie, tussendoor een pauze met
koffie en wat lekkers
We sluiten af met soep en een broodje, de totaal prijs is
€10,00 of alleen koffie € 2,00
Opgaven vòòr 13 maart bij Toos Heering toosheering@gmail.
com  0547 382 818 of bij Annelies Wammes, 0547 382 622. 

   Hardenberg
Waar Natuuractiviteitencentrum de Koppel, Vechtstraat 8,
Hardenberg
Wanneer do 25 mei
Starttijd 9.30 - 10.15 uur
Afstand 5 of 10 kilometer
'De Koppel', een prachtig startpunt voor een mooie wandeling
door het mooie Vechtdal, met z’n mooie vergezichten. Voor
de start is er koffie of thee. Na de wandeling is er soep met
stokbrood, alles wel voor eigen rekening
Opgeven vòòr 20 mei bij Ina Ramaker, igramaker@home.nl
of 0523 852 935

wandelen in de provincie

   Wierden
Waar Camping De Grimberghoeve, Klokkendijk 14, 7467 PD
Notter. (gem Wierden)
Wanneer do 25 april
Starttijd 9.30 en 10.15 uur
Afstand 5 km of 10 km
Een prachtige wandeling in het buitengebied Notter in de ge-
meente Wierden.
We starten en eindigen bij camping De Grimberghoeve en
zijn in de pauze te gast bij camping het Mölke.
U wandelt in het mooie coulissen landschap van Twente.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Wilt u na afloop gebruik maken van soep met een stokbrood-
je graag vermelden bij opgave.
Opgaven vòòr 22 april bij Anja de Wild, jc.dewilde@kpnpla-
net.nl of 06 1339 0209  

Wandelagenda tot nu toe:
2023:
22 maart          Enter
25 april            Wierden 
25  mei            Hardenberg
 ?   juni            ?
 ?  augustus    ?
 ? september  ? 
 ? oktober       ? 
 ? november   ?
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