
Jaargang 11                                            oktober 2022 

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

 

WANDELEN 
                          Oproep  om een wandeling te organiseren 

Voor 2022 zijn de wandelingen ingevuld maar januari en februari 2023 staan nog open 

Welke afdeling wil een winterwandeling organiseren, Zou jammer zijn als er niet gewandeld kan 

worden in deze maanden.  

Opgave bij Lubby en Betsie: vrouwenvannuwandelen@gmail.com 

 

Espelo/Holten 

 

Waar: Vanaf Sportpark Meermanskamp, Valkenweg 4, Holten 

Wanneer: woensdag 26 oktober 2022 

Starttijd: vanaf 9.30 uur tot 10.15 uur 

Afstand: 5 km en 10 km 

Beschrijving: 

De wandelgroepen van Espelo en Holten nodigen jullie uit om te komen genieten van de mooie 

Holterberg. Start en finish zijn bij de Meermanskamp. De routes gaan vanaf het voetbalveld de berg 

op. Jullie komen o.a. langs de Canadese Begraafplaats  (bezoek gratis/toilet € 0,50) en over de 

dagcamping. Voor deelnemers aan de 10 km is daar een pauze met mogelijkheid van een verfrissing. 

Voor de 5 km is geen stop ingelast. Op meerdere plekken zijn mooie uitkijkpunten vanuit het fraaie 

herfstgekleurde bos. Vanaf de bergrand zie je het dorp met  o.a. het witte stationsgebouw en de toren 

van de dorpskerk. 

Voor de start zijn jullie welkom in de kantine voor een kop koffie/thee. Na de wandeling is er voor de 

liefhebbers soep en een broodje. Wel vooraf opgeven. Alles voor eigen rekening. 

Bij aanmelding de afdeling, het aantal personen en welke afstand jullie willen lopen doorgeven. 

Opgave: tot 22 oktober liefst per e-mail bij Mientje Bosman.  mientjebosman@hetnet.nl of telefonisch 

06 – 44310156 of  0570-551208. 

Wandelagenda 

2022 

26 oktober:  Espelo/Holten 

23 november:  Diepenheim 

2023 

januari:  staat nog open 

februari : staat nog open. 

22 maart:  Enter 

25 april:  Wierden 

mei:  Hardenberg 

 

PROVINCIALE BRIDGEDAG OVERIJSSEL 2023 

Woensdag 15 februari 2023. 

Locatie: Het Wapen van Wesepe. 

Ds. Kreikenlaan 8  te Wesepe. 
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AGRARISCHE COMMISSIE THEMADAG  

17 NOVEMBER 
 

Opgave voor 1 november 2022 bij: 
Margje Doze-Schoonvelde 

 
E-mail: penningmeester.acvvnov@gmail.com 

 

Graag aanmelden per afdeling via agrarisch contactpersoon of secretaris. 

Kosten dienen uiterlijk 8 november betaald te zijn. 

 Bankrekeningnummer: NL69 RABO 0129 6301 95  

onder vermelding van uw afdeling. 

t.n.v. Agrarische Commissie Vrouwen van Nu Overijssel 

 

Kosten: Leden van Vrouwen van Nu  € 32,50 

    Niet-Leden    € 38,00 

Dit is inclusief koffie/thee en lunch. 

Dieet graag doorgeven bij opgave. 

 

Afmelden  kan nog tot uiterlijk 8 november. 

Bij annulering wordt 10% van het bedrag ingehouden voor de gemaakte kosten. 

 

Locatie  

 

De Agrarische Themadag wordt gehouden op donderdag 17 november in 

Zalencentrum “De Poppe” Holterweg 23 te 7475 AT Markelo, tel. 0547-361206.  

Aanvang 10.00 uur. 

 

 

 
De gezonde leefstijl 
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Programma 

Zaal open: 9.30 tot 10:00 uur 

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

 
Lezing door: Erik Back uit Lutten. 

Erik heeft in Lutten de veeteeltbedrijf van de 

toekomst:‘Timmer niet alles dicht met regels’ De 

stikstofproblematiek treft ook onze boeren. 

Voor sommige boeren is stikstof een reden te 

stoppen met het bedrijf, anderen kiezen er juist voor hun stallen te 

verduurzamen, zoals Erik. Hij heeft de boerderij van de toekomst en heeft een 

duidelijke boodschap voor de politiek in Den Haag. 

 
 

Lezing door: Geert Lindenhols uit Zuidwolde. 
Akkerbouwer “Geert Best” Geert neemt ons mee 
in zijn koolzaadolie, lekkerste producten van eigen bo- 
dem. Gezond en tastbaar voedsel produceren met de echte 
smaak van het product, dat vind Geert prachtig. Hij vertelt al- les over 
koolzaadolie als smaakmaker en veldbonen als voed- zaam alternatief. 
Duurzaam, lekker en gezond, dan is het 

 
 

Lunchpauze 12.15 tot 13.30 uur 

 

 

  Lezing door: Annemarie Noordman uit Lemelerveld. 
Annemarie zegt altijd: 'Ik wil graag laten zien wat we doen en 
wat ons drijft'. Samen met mijn man en medewerker run ik 
een varkensbedrijf met zeugen en bijbehorende vleesvarkens. 
We doen vrijwel vanaf het begin mee met Good Farming Star. 
Eind 2016 heb ik ons verhaal verteld in een TV- reclame van 
Albert Heijn. Dat leverde veel positieve reacties op. Ik vond het 
leuk om te doen en een goede kans om aan de Nederlandse 
consument duidelijk te maken wat we doen en wat ons drijft. 

 

Theepauze 

 

 
Lezing door: Cees Jan Hollander namens Danone. 
Wereldwijde landbouwexpert bij Danone. Momenteel verantwoordelijk voor 
de wereldwijde uitrol van de nieuwe beoordeling van dierenwelzijn. Het 
beheren van brede onderwerpen in verse zuivel die essentieel zijn voor het 
ondersteunen van boeren in de richting van regeneratieve landbouw.  
Zuivel is een deel van de oplossing en niet van het probleem.         

 
 

 
Afsluiting door Arnita van der Weerd ( ca. 15.45 uur) 

Na iedere inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

 

 



 

TOELICHTING BOEKENPAKKET LEESKRING 2022-2023 

 

Toelichting boekenpakket leeskringen 2022-2023 

 

Hieronder eerst een korte beschrijving van het boek. Daaronder in cursief enkele 

overwegingen van de selectiecommissie. 

 

Onder buren| Julia Zeh 

Stadsmens Dora verhuist in coronatijd vanuit Berlijn naar het 

platteland. Het leven in het kleine dorp is echter niet zo idyllisch als 

het op het eerste gezicht leek. 

Juli Zeh wordt beschouwd als een van de belangrijkste Duitse 

schrijvers van dit moment. 

 

“Het gaat over vooroordelen en angsten en over de kracht die we in 

ons hebben om onze menselijkheid te tonen. Dora komt uit een sfeer 

waarin mensen in hokjes zijn geplaatst en daar wil ze aan ontkomen”. 

 

Aleksandra | Lisa Weeda 

Lisa Weeda reist in opdracht van haar 94-jarige grootmoeder 

Aleksandra naar Loegansk in Oekraïne, op zoek naar het graf van haar 

oom Kolja, die sinds 2015 is verdwenen. Lisa weet de grenspost van 

het oorlogsgebied te trotseren en in haar vlucht tuimelt ze terug in de 

tijd. Aleksandra is het verhaal van een familie tussen Oost en West die 

maar niet loskomt van een gebied dat nooit rust lijkt te vinden. 

 

“Mengeling van feiten en surrealistische verbeelding werkt goed”. 

 

 

 

De kapperszoon | Gerbrand Bakker 

Simon is kapper in de Jordaan, in navolging van zijn grootvader en 

vader. Er is één klant met wie hij buiten de zaak contact heeft: de 

schrijver. De schrijver zoekt naar een onderwerp voor zijn volgende 

boek en wordt gegrepen door het verhaal van Simons vader, die is 

omgekomen bij de vliegtuigramp op Tenerife in 1977. Waarom stapte 

hij überhaupt in dat vliegtuig, en liet hij zijn zwangere vrouw achter? 

 

“Boeiend, humoristisch, mooi taalgebruik”. “Wat me vooral bevalt is 

het vertellen van alledaagse dingen die toch tot nadenken aanzetten”. 

 

Het eiland van de verdwenen bomen | Elif Shafak 

Cyprus, 1974. Kostas en Defne ontmoeten elkaar heimelijk in de 

plaatselijke taverne, onder de vijgenboom. Dat is de enige plek waar 

zij, een Turkse, en hij, een Griek, elkaar ongezien kunnen treffen. Dan 

breekt de oorlog uit. Kostas wordt naar een oom in Londen gestuurd, 

Defne blijft achter. Tientallen jaren later probeert hun dochter Ada, na 

de dood van haar moeder, de geheimen van haar familie te 

ontwarren. Elif Shafak (1971) schrijft zowel in het Engels als Turks en 

is de meest gelezen auteur van Turkije. Ze won vele internationale 

prijzen. “Prachtig boek, vooral door de afwisseling van verhalen, 

verteld door de vijgenboom die een centrale rol speelt in de 

liefdesgeschiedenis”. 



 

 

 

 

De selectiecommissie met vertegenwoordigers van leeskringen uit Groningen, Drenthe en Overijssel 
hanteert onderstaande criteria. Het moeten boeken zijn die: 
- leesplezier geven 
- veel discussiestof bevatten 
- literair zijn 
- van tenminste twee Nederlandstalige auteurs, indien mogelijk 
- geen thema bevatten dat al kort geleden aan de orde is geweest 
- niet een verhalenbundel zijn i.v.m. de diversiteit aan thematiek 
- actueel zijn of juist een klassieker zijn 
- waarvan de auteurs niet in de laatste (+ ) 10 jaren op de lijst zijn voorgekomen 
- niet alle vier te dik of te dun zijn 
- niet te duur zijn tenzij gecompenseerd door goedkopere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 voor 10 november 2022 en sturen naar 

 

secretarisvvn.ov@gmail.com 


