
Schrijversmiddag

L e z i n g  v a n  L i s a  W e e d a  

Wanneer: donderdag 30 maart 2023 
Locatie: Het Annahuis- Raalte
Starttijd: 13.00-15.00 uur
Opgave bij: Heleen Nijland, heleen.nijland@hotmail.com

Beschrijving:
Oekraïne is nooit ver weg in het werk van Lisa Weeda. Lisa Weeda verteld over haar
debuutroman Aleksandra waarin ze schrijft hoe haar familie omgaat met de
scheiding tussen Oost en West in het geboorteland van haar oma: Oekraïne.

De uitzonderlijke familiegeschiedenis begint bij haar inmiddels 97-jarige Russisch-
Oekraïense oma Aleksandra. In 2014 werd Aleksandra 90 jaar en net daarvoor was
Lisa begonnen haar oma te interviewen. "In die tijd was ook de Donbas-oorlog (het
gewapende conflict in het oosten van Oekraïne) en werd de MH17 uit de lucht
geschoten", vertelt schrijver Lisa Weeda. 
"Ik ben in Nederland opgegroeid, we zijn een heel nuchter land met z’n allen en
proberen allemaal normaal te doen. Maar in Oekraïne voel ik me een soort van
thuis. Die warmte van de mensen, dat wat er allemaal op een dag kan gebeuren.
Het is een heel bijzonder land. Omdat het leven hier zo anders is dan het leven
daar, heeft het lang geduurd eer ik mezelf toestond om erover te mogen schrijven."
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Kimekomi/Patchwork
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Cursusleidster: Riek Kroeze                  

De techniek nu met eigen materialen en stofjes.
Je kunt je eigen ontwerp maken.
Plaats: Raalte, Annahuis
Datum: 30 nov. en 7 dec. 2022
Tijd: 10-12 uur.
Kosten: €24,-- niet leden €30,--

Opgave cursus: voor één week van de
cursus.
Info en opgave: Riet Otten
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com
Tel. 06-11743722 of 0572-381849

Kosten dienen tegelijk met opgave te worden
overgemaakt op rekeningnummer:
NL70RABO 032 85 44 876 t.n.v.
Handwerkcommissie Overijssel
o.v.v. naam, adres en betreffende cursus.

Wat is Kimekomi?
Kimekomi is een techniek waarbij een patroon wordt getekend en vervolgens op een

oppervlak wordt gesneden, zoals foamboard. De stof wordt vervolgens over het patroon
geplaatst en in de sneden gestoken.

 
Kimekomi werd in de 18e eeuw in Japan ontwikkeld als een techniek voor het maken van
poppen. Kimekomi betekent letterlijk "in een groef stoppen". De techniek is van generatie
op generatie doorgegeven en ergens onderweg begon iemand kimekomi-ballen te maken.

Met de moderne uitvinding van polystyreenschuim en de gemakkelijke toegang tot
materialen, is kimekomi niet langer beperkt tot Japanse ambachtslieden.

 



Op 17 november jl. werd de Thema dag “ Gezonde Leefstijl” 
van de Agrarische Commissie Overijssel een feit. 
Deze dag vond plaats bij restaurant “de Poppe”
in Markelo. Er waren 4 sprekers van moderne gezonde bedrijven die laten zien
dat er ook in deze tijd nog mogelijkheden zijn voor boeren en ondernemers. 
De veranderingen en ontwikkelingen gaan in hoog tempo, maar bieden ook
nieuwe mogelijkheden en kansen.
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Thema dag “ Gezonde Leefstijl” 
van de Agrarische Commissie Overijssel

Termen die gedurende de dag steeds voorbij komen zijn: innovatie, circulaire
manier van bouwen/veranderen/boeren en produceren, hergebruik van
afvalstoffen. Korte keten, echte voeding, voedsel van eigen bodem en besef dat
uiteindelijk de consument kiest voor de producten!

Misschien wel de belangrijkste boodschap van deze dag:
Luister naar elkaar, werk samen als ondernemers, burgers en politiek, alles op
gelijk niveau, niet boven elkaar, maar met elkaar!

De ruim 140 gasten gingen geïnspireerd, positief en voldaan huiswaarts.

 Erik Back uit Lutten - Geert Lindenhols uit Zuidwolde - Annemarie Noordman uit Lemelerveld - Cees Jan Hollander Danone

Arnita van der Weerd-Koldewee, 
Voorzitter van de Provinciale
Agrarische Commissie 
Vrouwen van Nu Overijssel.



18-23 juni: 6-daagse busvakantie naar Dresden en omgeving.

14-21 september: 8-daagse vlieg-/busvakantie naar Bilbao –
het groene Spanje.
Voor beide reizen geldt dat deze doorgaan zodra er minimaal
20 aanmeldingen zijn.

Aanmelden voor Dresden kan tot 15 januari, voor Bilbao tot 1
februari 2023.

Overigens wordt er door de 4 noordelijke provincies ook een
reis georganiseerd.
Dit is een 7-daagse vlieg/busvakantie naar Napels en de
Amalfikust.

meer informatie:
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/commissie-reizen
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Voor 2023 heeft de Commissie Reizen Overijssel 
twee reizen op het programma staan:

Belangrijk
Kijk op de website van Vrouwen van Nu Overijssel voor nog

meer informatie.
 

Denkt u eraan als u kopie inlevert dit altijd in Word te doen
De foto`s apart van het Word document aanleveren.

 
Kopij voor de volgende LedenInfo 

inleveren voor 10 december 2022 en sturen naar 
secretarisvvn.ov@gmail.com  

 

https://vrouwenvannu.nl/overijssel/commissie-reizen
mailto:secretarisvvn.ov@gmail.com

