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    textiel
Van de Handwerkcommissie Overijssel
Eindelijk, we hebben goed nieuws. De handwerkcommissie
heeft besloten dat we weer wat gaan organiseren.
Begin oktober starten we met een inspiratie- ochtend waar
we twee werkjes aanbieden waaruit de deelnemers kunnen
kiezen.
Daarnaast gaat er weer een cursus 'Studiegroep Textiel'
starten en deze dat zal zijn op dinsdag 19 oktober.
Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten en de verdere data zijn:
16 november 2021, 18 januari 2022, 15 februari
en tenslotte op 15 maart 2022 de laatste dag. 
Uiteraard houden we rekening met de dan geldende
coronamaatregelen en wachten we ten tijde van dit schrijven
nog even af wat de mogelijkheden gaan worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hanneke Wienbelt, cursussecretaris,
via het volgende mailadres:
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com

Op 16 september zijn we met 28 dames vertrokken voor een
10-daagse reis naar Zwitserland. 
Tijdens deze fascinerende reis hebben we per bus en per
trein kunnen genieten van het indrukwekkende
alpenlandschap, mooie steden en dorpen, en prachtige
vergezichten.
Voor de deelnemers aan deze reis organiseren wij op 
donderdagmiddag 4 november een reünie. 
Op diezelfde middag zullen wij onze reizen voor 2022
presenteren. We zijn bezig met de voorbereidingen voor een
fiets/busreis langs de Moezel in het voorjaar en een vliegreis
naar Puglia in Italië in het najaar. Heeft u belangstelling voor
een reis in 2022, kom dan ook naar deze middag. 
Meld u wel even van te voren aan.

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

reünie
             reizen

Voor meer informatie over de reizen en het aanmelden voor 
4 november kunt u mailen met 
secretaris.crvvnov@gmail.com of bellen met 06 11297857.
Ook zijn wij aanwezig op 12 oktober bij de jubileumviering in
Apeldoorn. Hier zullen wij eveneens informatie over onze
nieuwe reizen verstrekken.
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toelichting boekenpakket
Hieronder eerst een korte beschrijving van het boek. Daarna,
in cursief, de overwegende mening van de boekencommissie.

Hamnet - Maggie O’Farrell
In oktober starten we met het dit aangrijpende verhaal,
geïnspireerd op het leven van de zoon van William Shakespe-
are. Het is het verhaal van een zoon van een handschoenen-
maker die zijn hart volgt en zijn vaders regels aan zijn laars
lapt, het verhaal van de vrouw voor wie hij valt, en hun fami-
lie. Een verhaal over moed, verdriet en liefde.
“Het is echt smullen geblazen met deze aangrijpende, zinne-
lijke en meeslepende roman. Het verhaal van de vlo die de
pest van Alexandrië naar Judith brengt is zo
geweldig geschreven!
Een boek dat je iedere lezer/leeskring gunt.”

Omstandigheden - Koos van Zomeren
In Omstandigheden verkent de ex-boekhandelaar Ronald
Walraven zijn verleden, heden en toekomst. Een roman over
vaderschap, teloorgang, ouder worden en de dood. Dat klinkt
treurig, maar dat is het niet. Het is een meanderende roman,
waarin de hoofdpersoon door zijn geliefde Alpen zwerft,
eindeloos zijn wandelkaarten bestudeert, een hond met een
zwak hart onder zijn hoede neemt en met humor ratelt over
ouder worden.
“Eerlijk, onopgesmukt, terloops. Originele formuleringen om
klein en groter alledaags leed te verwoorden en de
personages goed te leren kennen. En het gáát ergens over,
met humor en leesplezier en veel ruimte voor herkenning
en nabeschouwing!”
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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

Wij zijn licht - Gerda Blees
 Genomineerd voor de Libris lieratuurprijs én won de Grote
Boekhandelsprijs 2021. Het vertelt op zeer originele wijze het
verhaal van een woongroep die besloot te stoppen met eten.
Gebaseerd op waargebeurde feiten.
“Wow! Je wordt meteen het boek ingezogen. Boeiend vanaf
pagina 1. Aparte, originele, geestige aanpak.
Goede spanningsopbouw. In één adem uitgelezen.
Leesplezier!”

Het leven speelt met mij - David Grossman
Dit boek is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Eva
Panic Nahir, een joodse vrouw geboren in Kroatië. Zonder
Grossman te kennen neemt zij contact met hem op en vertelt
hem haar verhaal. Dat resulteert in een 20 jaar durende
vriendschap, tot aan haar dood in 2015. Het boek gaat over
een joodse moeder in Kroatië die haar dochter achterlaat om
haar Servische man, haar grote liefde, die in de Joegoslavische
oorlog verdwenen is, te zoeken. Het gaat erover hoe moeder
en dochter en inmiddels ook een kleindochter, elkaar weer
vinden en vrede sluiten. “Een schitterend boek. Drie vrouwen
nemen na een halve eeuw ruzie en onbegrip een drastisch
besluit. Het is een prachtig beschreven verhaal, de pijn, elkaar
liefhebben, vriendschap.

leeskringen 2021- 2022
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Lezing door: Eline Vedder-Monaster melkveehouder uit
Ruinerwold
Eline is boerin en samen met haar man hebben ze een melk-
veehouderij in Ruinerwold.
Eline komt niet uit de agrarische wereld. Eline was in oktober
2016, de boerin van 'DE LAARZENACTIE', waarbij een groep
melkveehouders een actie op sociale media begonnen om
staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken
duidelijk te maken dat het afgelopen moet zijn met de
voortdurende onzekerheid. Om hun signaal kracht bij te
zetten, sturen ze digitaal hun laarzen op naar Van Dam.
Omdat ze, als het zo doorgaat, hun laarzen straks niet meer
nodig hebben op hun gezinsbedrijven. Zo heeft Eline zich al
meer laten zien en horen als een 'echte boerin die er voor
staat'.

Afsluiting: 12.00 uur met koffie/krentenwegge.
 
Opgave en betaling en eventueel dieet wensen
doorgeven via de agrarische contactpersoon of secretaris
per afdeling.
Opgave vóór 2 november bij Margje Doze,
0521 36 15 91, penningmeester.acvvnov@gmail.com
Er kunnen zich maximaal 50 dames opgeven voor deze dag.
Als er veel belangstelling is, hebben we een reservedatum.
Dus geef je tijdig op, want vol is vol.
De kosten voor deelname zijn € 28,00 voor leden van Vrou-
wen van Nu, niet leden betalen € 33,00 inclusief koffie/thee.
Rekeningnummer: NL69RABO 0129630195 t.n.v. Agrarische
Commissie Vrouwen van Nu Overijssel.
 
Afmelden kan tot uiterlijk 9 november.
Bij annulering door (onvoorziene) omstandigheden word
10% van het bedrag ingehouden voor gemaakte kosten.
 
                   Deelname op eigen risico

      agrarische    themadag
verandering : Hoe gaat de landbouw er mee om ? 
Agrarische commissie van Vrouwen van Nu Overijssel.
Datum    : Dinsdag 16 november 2021.
Locatie   : Café Restaurant De Mol
                   Heinoseweg 32 8026 PD Zwolle.
|Aanvang: 9.30 uur.

Lezing door: Tonny Mulder van RAW Milk COMPANY uit
De Lutte
In Nederland zijn wij het eerste en enige (familie) bedrijf dat
op grote schaal rauwmelkse zuivel produceert.
We begonnen in 1982 in Zwolle op de ouderlijke boerderij van
André en schakelden over naar biologische bedrijfsvoering in
1995. De boerderij had ’t Ecoloar als naam. Daar maakten wij
als eerste biologische rauwmelkse kefir, hangop en yoghurt
die we in onze eigen boerderij verkochten.Inmiddels zijn we
sinds 2016 gevestigd in De Lutte, waar we naast onze
hightech, duurzame en overzichtelijke productieruimte ook
onze boerderij winkel Melk & Honing hebben. Daar verkopen
we niet alleen onze eigen producten, maar ook biologische
versproducten zoals groenten en fruit, vlees, rauwmelkse
kaas en droog waren.
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