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...als een bedrijf het overkomt...
Agrarische Commissie, Vrouwen van Nu Overijssel organiseert een Agrarische themadag: ‘Als het bedrijf HET overkomt’.
De volgende sprekers zullen u vertellen wat het met je doet
als er iets gebeurt waar je zelf weinig tot geen invloed op
hebt.
Jan Bronninkreef uit Holten, agrariër en winnaar van Expeditie Robinson 2018
Jan komt vertellen over zijn ervaringen tijdens de 5 weken dat
hij op Expeditie in de Filippijnen was.
Hij was een van de 7 onbekenden die werd geselecteerd om
mee te doen. Hij moest daar zien te overleven met en strijden
tegen 20 andere kandidaten en had die hele periode geen
idee wat er thuis op de boerderij gebeurde.
Ineke Bronninkreef uit Holten
Ineke moest wel even slikken toen ze hoorde dat Jan echt
mee mocht doen, zou ze dat kunnen?
Maar ze gunde het Jan zo.
Ze zag het als haar eigen expeditie. Expeditie Boerderij.
Niemand mocht weten waar Jan was en al die weken was er
ook geen enkel bericht van hem. Ze vertelt over wat dat met
je doet en wat er allemaal op haar pad kwam.
Lunchpauze van 12.15 tot 13.30 uur
Gerda Briene uit Wierden, pluimveehoudster
Gerda runt samen met haar man Johan een boerderij, waar ze
scharrelkippen en biologische kippen houden.
De fipronilcrisis die hen in 2017 trof, had een grote impact op
het gezin. Deze crisis is zo bizar, dat niemand dit ooit had

kunnen bedenken. Ze vertelt over de impact van de fipronilcrisis op hun gezinsbedrijf.
Hoe beleef en overleef je zo'n voedselcrisis?
Louwe de Boer uit Urk, Ekofish Group
De wereld van Ekofish Group is een wereld van verse kwaliteitsvis, die met respect voor het milieu gevangen wordt en
kort na de vangst bij u op het bord ligt. Een wereld waarin
gepassioneerde vissers voortdurend zoeken naar duurzame
visserijtechnieken, die goed zijn voor mens en milieu.
Rond 15.45 uur ag afgesloting door voorzitter Willy Beldman
Opgave themadag voor 31 oktober bij:
Margje Doze-Schoonvelde, 0521–361591 of penningmeester.
acvvnov@gmail.com
Graag aanmelden per afdeling via agrarisch contactpersoon of secretaris.
Kosten dienen uiterlijk 7 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 € 28,00 en niet leden € 33,00. Dit is inclusief koffie/thee en lunch. Dieet graag vooraf doorgeven bij opgave.
Afmelden kan tot uiterlijk 7 november.
Deelname op eigen risico
Waar ‘het Bonte Paard’ Deventerweg 87, 74561 MC Holten.
Wanneer do. 14 november
Tijd 10.00 - 15.45 uur
Het Bonte Paard beschikt over ruime parkeergelegenheid direct
naast het bedrijf.
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omslagdoek
macramé kimekomi
haken
Maak een leuke flessen- of plantenhanger. Cursusleidster is Riet Otten.
Wanneer wo 9 oktober
Tijd 9.30 – 11.30 uur
Waar Mariënheem
Kosten € 12,00; niet-leden € 15.00

Leer de techniek van patchwork zonder
naalden d.m.v. een pakket, waarin alles
voor een schilderijtje aanwezig is. Cursusleidster is Alie Schakelaar.
Wanneer do 24 oktober
Tijd 13.30 – 15.30 uur
Waar Raalte
Kosten € 12.00; niet-leden € 15,00
Materiaalkosten € 15,00 volledig pakket.

kantklossen quiltdag
Maak een kerstengel zonder de basisslagen van het kantklossen te beheersen.
Bij deze workshop kan gebruik gemaakt
worden van een kussen en klosjes van
de VVN. Cursusleidster is Karla de Graaf.
Wanneer do 17 oktober
Waar Mariënheem
Tijd 10.00 – 15.00 uur
Kosten € 20.00; niet-leden € 25.00

Een ontmoetingsdag voor quilters met
show en tel en een workshop.
Wanneer wo 6 november
Tijd 10.00 – 15.00 uur
Waar Holten
Kosten € 20.00; niet-leden € 25.00
Voor alle cursussen en workshop zie:
www.vrouwenvannu.nl/overijssel/
handwerken-2019-2020

Haak een driekante omslagdoek in vasten en stokjes, ook geschikt voor beginnende haaksters. Cursusleidster is Riet
Otten.
Wanneer wo 13 november
Waar Mariënheem
Tijd 9.30 – 11.30 uur
Kosten € 12.00; niet-leden € 15.00
Opgave workshops tot twee weken
voor de betreffende workshop.
Kosten van de cursus en workshop 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. Cursussen
en workshops zijn exclusief materiaalkosten, tenzij anders vermeld.
Info en opgave bij Alie Schakelaar:
handwerkcommissie.overijssel@gmail.
com of 0572-355084

- - - - - - - - - - - - -------------korendag
Dit jaar in het kerkje van Wilp
Op 21 november is er weer een korendag voor zangkoren uit
Overijssel en Gelderland.
De afgelopen jaren werden de korendagen door de Commissie Cultuur, projectgroep zang van de provincie Overijssel,
verzorgd.
Dit najaar neemt de Commissie Cultuur Gelderland het stokje
over. Afgesproken is om vanaf 1 januari 2020 de korendag
samen met Overijssel te organiseren.
Op donderdag 21 november komen koren uit Gelderland én
koren uit Overijssel naar Wilp voor deze gezellige dag met
zang en muziek.
Bridgedag 2020
De koren komen o.a. uit:
Op 12 februari 2020 wordt de jaarlijkse bridgedag gehouden
Midden Betuwe - Lochem - Wilp - Steenderen en uit
in het Wapen van Wesepe, Ds. Kreikenlaan 8, Wesepe
Zwolle/Hattem - Hellendoorn/Nijverdal - Markelo/Delden.

noteer dit vast
in de agenda
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reunie reizen

commissie
reizen

Op do 7 november organiseren wij voor de deelnemers aan
deze reis en voor de deelnemers aan de reis die wij in juni
naar Sussex gemaakt hebben, bij het Bonte Paard in Dijkerhoek/Holten ’s ochtends een reünie om samen herinneringen
op te halen en elkaar weer te ontmoeten. Diezelfde dag,
vanaf 13.30 uur, zullen de nieuwe reizen voor 2020 gepresenteerd worden.
De deelnemers ontvangen voor deze dag een uitnodiging.

Bij het uitkomen van deze uitgave van het magazine (half
september) verblijven wij met een groep in de Baltische Staten, waar wij gedurende elf dagen een rondreis maken langs
In 2020 zullen wij drie reizen organiseren.
de vele bezienswaardigheden in Estland, Letland en Litouwen. * 18-25 mei een bus-/fietsreis langs de Neckar
* 24 juni-3 juli een bus-/treinvakantie naar Zwitserland
* 21-30 september een vlieg-/busvakantie naar Roemenië.
Wilt u op 7 november vanaf 13.30 uur de presentatie reizen
2020 ook graag bijwonen, meldt u zich dan even aan bij de
Commissie Reizen, secretaris.crvvnov@gmail.com of 06
Nowelle Barnhoorn geeft een lezing over haar boek
11297857.
‘De tweelingparadox’.
Een ééneiige tweeling begrijpt elkaar woordeloos en ze hebben daardoor geen andere speelkameraden nodig. Maar
naarmate ze ouder worden tekenen toch de verschillen zich
steeds duidelijker af...
Nowelle zal voorlezen uit haar werk, vragen beantwoorden
en signeren.
Wanneer di. 19 november
Tijd van 13.30 tot 16.00 uur
Waar Café/restaurant Het Bonte Paard, Deventerweg 87,
7475 MC Holten, 0548-361202
Kosten € 12,50* , bij vooruitbetaling via bankrekening:
NL29 RABO 012 69 94 358 t.n.v. Vrouwen van Nu, o.v.v. naam
en afdeling.
*€ 15,00 bij betaling aan de zaal en niet leden € 17,50.
En de prijs is inclusief een kopje koffie/thee bij binnenkomst.
Opgave voor za. 16 november
Info/contact en opgave via coördinator leeskringen Heleen
Nijland-Meester, heleen.nijland@hotmail.com of 0547-364715.

———————
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wandelen in
de provincie
Schoonheten
Een prachtige wandeling over de Sallandse Heuvelrug. Bij
Herberg De Pas in Haarle, gemeente Hellendoorn, starten we
met een route van 6 km en daar komen we ook terug voor de
pauze, waarna voor de liefhebbers nog een route van 4 km
volgt. Er is koffie/thee en soep verkrijgbaar.
Afstand ca. 10 kilometer, opgesplitst in 6 en 4 kilometer
Wanneer di. 26 november
Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur
Waar Herberg De Pas, Molenweg 2, 7448RE Haarle
Opgave vòòr 21 november bij Jenny Kruger, schoonheten.
voorzittervvnov@gmail.com of 0572-321513
Hardenberg
We gaan wandelen in de mooie omgeving van Rheeze. Er is
koffie/thee voor de start en na afloop, dit is wel voor eigen
rekening. We hebben pauze op het zelfde adres.
Afstand De wandeling is 5 en 10 km.
Wanneer do. 31 oktober
Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur
Waar Camping ’t Veld Grote Beltenweg 15 7794RA Rheeze
Gem. Hardenberg
Opgave vóór 26 oktober bij Ina Ramaker, igramaker@home.
nl of 0523-852935
Wilt u gebruik maken van soep en stokbrood graag melden
Voor actuele informatie zie:
bij opgave.
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-de-provincie

-------------- -------------korte agenda:
Texperimenten
di 1 oktober in Raalte

Wandelen Hardenberg
do 31 oktober in Rheeze, Hardenberg

Macramé
wo 9 oktober in Mariënheem

Quiltdag
wo 6 november in Holten
Wandelen Schoonheten
di 26 november in Haarle

Techniek cursus quilten
do 10 oktober in Raalte

Reünie Reizen
do 7 november in Dijkerhoek, Holten

Studiegroep textiel
di 15 oktober in Raalte

Omslagdoek haken
do 14 november in Mariënheem

2020
Zeeuwse Tas met Fair Isle breien.
do 9 januari in Raalte

Kantklossen
do 17 oktober in Mariënheem

Agrarische Themadag
do 14 november in Dijkerhoek, Holten

Kantklosdag
vr 31 januari in Holten

Kimekomi
do 24 oktober in Raalte

Korendag
do 21 november, Wilp

Bridgedag
wo 12 februari in Wesepe

