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summerschool zomerse
ontmoeting voor vrouwen
SUMMERSCHOOL 24 JULI 2019
Locatie: Restaurant & Hotel De Barones, Gerner Es 5a,
7722 RX Dalfsen Tel. 0529 435 666
Tijd: 9.30 tot 16.00 uur
PROGRAMMA:
9.30 uur Inloop en ontvangst met koffie/thee
10.00 uur Welkom en opening.
Korte inleiding over de geschiedenis van De Barones
10.15 uur
Verhalenvertelster Cora Hoorn
Mensen maken Verhalen,
Verhalen maken Mensen
12.00-13.30 uur lunchpauze
13.30 uur Workshop
Bonbons maken o.l.v.
Ronald Reuvekamp
15.00 uur High Tea
16.00 uur Afsluiting
Kosten: €55,- p.p. voor leden en €60,- p.p. voor niet-leden.
Deze prijs is all-in

24 juli
Zomerse ontmoeting voor
vrouwen

Opgave vóór 12 juli
info@vrouwenvannuoverijssel.nl of 06 40504183
Deelname is definitief na de betaling.
Betaling: Banknr. NL37RABO0373051107 t.n.v. Vrouwen
van Nu Overijssel onder vermelding van
SUMMERSCHOOL2019 plus naam en afdeling
Deelname op eigen risico!

…………………………………… ……………………………………
streektaaldag
in de Carrousel te Ommen. ± 265 aanwezigen

Jannie Kunst, als Friezin, doet haar openingswoord in het dialekt. Pas als zij uitgesproken is komt de spreker Harry Morshuis binnen. Hij vertelt eerst zijn levensloop en daarna de interessante ontwikkeling van talen en dialekten, alles in
smeuïg Twents.
Na de koffiepauze leest Dientje Jonkeren eigen gedichten
voor. In eenvoudige bewoordingen schetst zij op gevoelige
wijze de natuur en naaste leefomgeving. Als de soep en
broodjes genuttigd zijn wordt Thijs Kemperink, de cabaretier

door de dagvoorzitster Anna Geerdink op haar charmante
wijze geintroduceerd. Gedurende zijn optreden zijn de lachsalvo's niet van de lucht.
Na afloop krijgt iedereen het 'buukske' Verhalen en gedichten
en de traditionele appel mee naar huis.
Op aandringen van de voorzitster van de commissie is het
programmablaadje voor het eerst geheel in het dialect.
Het toneel was bijzonder smaakvol versierd door leden van
afdeling Ommen.
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nieuw
workshop
schilderen
De kunstcommissie organiseert een workshop schilderen
voor leden en niet-leden van Vrouwen van Nu. De workshop
zal op verschillende dagen worden georganiseerd zodat er
voor iedereen wel een datum tussen zit om mee te kunnen
doen. Laat je kans niet voorbijgaan!
Datum
wo 8 mei van 14.00 uur tot 16.30 uur - Dikke dames
di 27 augustus van 14.00 uur tot 16.30 uur - Dikke dames
vr 24 mei van 14.00 uur tot 16.30 uur - Abstract schilderen
met een portret
do 5 september van 14.00 uur tot 16.30 uur - Abstract schilderen met een portret
Waar Trix Rens, Balkbrug, 0523 657132 of beatricerens@gmail.
com
Kosten inclusief koffie/ thee/ koekje en alle materialen, voor
leden € 25.00 en € 30,00 voor niet-leden.
Opgave bij Trix Rens ontvangt u een bevestiging.
Betaling na bevestiging van de opgave het verschuldigde be-

drag zo spoedig mogelijk overmaken op banknummer: NL29
RABO 0126 9943 58, t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu, onder vermelding van datum workshop naar keuze, afdeling en aantal
deelnemers.
De twee verschillende workshops die aangeboden worden
zijn totaal verschillend in techniek.
De dikke dames zullen op een doek van 30 x 30 cm geschilderd worden. Lekker fleurig en blije schilderijen. Geschikt voor
iedereen!
Abstract schilderen met karton met portret zullen op doek
van 30 x 30 cm geschilderd worden. Hiervoor neem je zelf
een kleurenkopie van een fotoportret naar keuze mee. Deze
zal toegevoegd worden aan het schilderij waar we mee bezig
gaan. Een leuke uitdaging!
Hieronder ziet u een paar voorbeelden. Dit zijn natuurlijk
slechts voorbeelden, iedereen zet zijn eigen handtekening op
zijn eigen werk en zo wordt ieder schilderij altijd weer anders.

kunsttentoonstelling in 2020
In 2018 werd de 1e kunsttentoonstelling van Vrouwen van Nu
in Overijssel gehouden. De vele bezoekers, leden en niet leden
hebben op een bijzondere locatie, in de Gashouder te Dedemsvaart, genoten van de hoeveelheid aangeboden werkstukken, de verschillende technieken en de geleverde kwaliteit. In 2020 organiseren we opnieuw een kunsttentoonstelling in de maanden april, mei en juni.
Het thema is dan 'Vrijheid'
Dit thema is gekozen in verband met de viering van 75 jaar
vrijheid. In 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is
bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. De tentoonstelling zal bestaan uit nieuwe kunstwerken van Vrouwen van
Nu. Jij kunt ook een werkstuk inleveren, en wie weet is het
dan ook te zien op de tentoonstelling! Er is echter een limiet
aan het aantal tentoon te stellen kunstwerken. Het wordt
een bijzondere opdracht om te maken. Vrijheid kun je op vele
manieren weergeven. Het kan vreugde, vrolijkheid, geluk of
een andere emotie zijn. Foto’s, verhalen en herinneringen van
de bevrijding kunnen natuurlijk ook een bron van inspiratie
zijn voor je werkstuk. Het thema geeft de mogelijkheid deze

emoties te gebruiken in je werkstuk. Natuurlijk mag/moet je
op eigen gevoel, intuïtie en kennis aan het werk gaan en ons
verrassen met jouw kunst!
Begin april t/m 5 mei 2020 = Maand van de vrijheid.
Je weet er vast wel raad mee en er een eigen draai aan te
geven.
Deze tentoonstelling is een scharnier tussen kunst en geschiedenis voor jou!
Doe mee en laat je inspireren!
De mogelijke technieken zijn: Schilderen, boetseren , tekenen,
beeldhouwen, glasfusion, fotograferen, dichten en andere
kunstuitingen ( textiel is bij deze niet toegestaan!).
Wil je ook mee doen aan de kunsttentoonstelling meld je aan,
heb je nog vragen bel me maar!
Verdere gegevens en regels ontvang je na je aanmelding. Trix
Rens - 0523 657132.
Namens de commissie, Trix Rens en Harmien Lubberding.
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commissie handwerken
cursussen:
Tex-Perimenten,
5x vanaf 1 oktober, 9.30 tot 11.30 uur te Raalte
Techniekencursus,
5x vanaf 3 oktober, 9.30 tot 11.30 uur te Steenwijkerwold
Kantklossen,
6x vanaf 3 oktober, 13.30 tot 15.30 uur Raalte
Beginnerscursus Quilten,
5x vanaf 3 oktober, 9.30 tot 11.30 uur te Raalte
Techniekcurusus,
4x vanaf 8 oktober, 9.30 tot 11.30 uur te Raalte
Medaillonquilt,
6x vanaf 10 oktober, 9.30 tot 11.30 uur te Raalte
Studiegroep textiel,
6x vanaf 15 oktober, 10.00 tot 12.00 uur Raalte
Tas met Fair Isle breien,
3x vanaf 9 januari 2020, 10.00 tot 12.00 uur te Raalte
Flyer op: www.vrouwenvannu.nl/overijssel/
handwerken-2019-2020
inspiratiedag en workshops:
Inspiratiedag,
11 september, 10 tot 15 uur te Holten

tuinen en
galerie

Macramé,
9 oktober, 9.30 tot 11.30 uur te Mariënheem
Kantklossen,
17 oktober, 10 tot 15 uur te Mariënheem
Kimekomi,
24 oktober, 13.30 tot 15.30 uur te Raalte
Quiltdag,
6 november, 10 tot 15 uur te Holten
Omslagdoek haken,
13 november, 9.30 tot 11.30 uur te Mariënheem
Kantklosdag,
31 januari, 10 tot 15.00 uur te Holten

Wanneer do 11 juli a.s.
Waar Urksteeg 4, te Zwolle
Wat 1e tuin bij Gezina Middag, 2e tuin bij Ada Hage, 3e tuin bij
Anna’s Tuin en Galerie.
Projectgroep Kunst/Tuinen biedt een tuin- en kunstbezoek
aan. Er worden 3 tuinen bezocht waarvan 1 tuin met een ga- Tijd 10.00 uur, ontvangst en eerste bezichtiging
lerie, met schilderijen en beelden van 10 kunstenaars. ’s Mor- Kosten leden € 16.00, voor niet-leden € 18.50
Opgave tot zaterdag 29 juni bij ineke.grootenhuis@gmail.
gens worden er 2 tuinen bezocht, na de 1e tuin bezichtiging
gaan we bij de 2e tuin eerst genieten van een kop koffie/thee. com, 0572 381283 of bij harmien.lubberding@gmail.com, 0570
562465.
Na deze bezichtiging is er gelegenheid om de zelf mee gebrachte lunch te gebruiken (drinken aanwezig). Daarna gaan Betaling na aanmelding via banknummer: NL29 RABO 0126
we naar Hattem voor de 3e tuin met galerie en sluiten af met 9943 58 t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu. Bij betaling de activiteit,
afdeling en het aantal personen vermelden.
een kop koffie/thee.
Excursie in Zwolle en Hattum
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wandelen in de
provincie
Afdeling Goor
We starten de wandeling boven op de Herikerberg en wandelen door prachtige bossen en weidse velden in de buurt van
Markelo en Goor. Bij de start is er koffie/thee en na afloop is
er een kop soep verkrijgbaar. Dat alles is voor eigen rekening.
Wilt u bij aanmelding aangeven of u hiervan gebruik wilt maken? Bij terugkeer van de wandeling graag afmelden.
Afstand 5 en 10 km.
Wanneer wo 26 juni
Starttijd tussen 09.30-10.15 uur
Waar Camping 'Monte Bello', Goorseweg 49, 7475 BC Markelo
Opgave graag voor 19 juni via vrouwenvannugoor@gmail.
com of 0547 273108.

Opgave voor 22 augustus bij Gerry Oosterink 0570 523708 of
oosterink002@hetnet.nl, met opgave soep met breekbrood.

Afdeling Gramsbergen
Onze septemberwandeling voert ons langs Het Grote Verhalenpad van het Landgoed 'De Grote Scheere' in Holthone, een
buurtschap van Gramsbergen. Een parel in het Vechtdal glanzend van zijn geschiedenis die te lezen is op de verschillende
zuilen langs de bosrijke route en te volgen via aangegeven
pijlen. Er is koffie aan het begin en koffie met krentenwegge
onderweg. Aan het einde van de wandeling soep + broodje.
Afdeling Wijhe
Alles voor eigen rekening. Wilt u bij aanmelding aangeven of
Deze keer een prachtige wandeling langs rivier de IJssel. U
u hiervan gebruik wilt maken.
kunt genieten van de mooie afwisselende ruige natuur van
het IJssellandschap. Vanaf het Laarzenpad, of de uitzichttoren Wanneer do 25 september
Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur.
naast de oude baksteenfabriek bij de Duursche Waarden,
waar u een prachtig uitzicht heeft. Bij de start en onderweg is Waar Pannenkoekenboerderij 'De Ganzehoeve', Holthonerer koffie/thee. Na de wandeling is er een kop soep met breek- weg 9, 7779 DE, Holthone (Gramsbergen).
Opgave tot en met 19 september bij Dinie Hamhuis: g.hambrood verkrijgbaar. Wilt u bij aanmelding doorgeven of u
hiervan gebruik wilt maken? Alles voor eigen rekening. Bij te- huis@hotmail.com. Of bij Fennie Rijstenberg 0524-561659.
rugkeer graag afmelden.
Deelname is voor eigen risico en graag afmelden aan het einde van
Afstand circa 10 km. en 5 á 6 km. Deze is zonder pauze.
de wandeling.
Wanneer di 27 augustus
Voor actuele informatie zie: https://vrouwenvannu.nl/overijssel/
Starttijd tussen 9.30 uur en 10.15 uur
wandelen-de-provincie.
Waar Infocentrum 'De Duur', Rijksstraatweg 97, Wijhe

