
overijssel ∞§¶

  vrouwen
             van nu, 
 
 

    afdeling
           bathmen,

is een vereniging met tegen de 300 leden. De vereniging is
opgericht in 1930. Met behulp van diverse commissies en in-
teressegroepen probeert het bestuur jaarlijks een aantrekke-
lijk programma te bieden aan haar leden. Met uitzondering
van de zomermaanden is er iedere maand een afdelings-
avond. Dit zijn vooral gezellige avonden met boeiende lezin-
gen of voorstellingen.
De tuincommissie en de tuinclub organiseren diverse excur-
sies, lezingen en workshops.
Regelmatig wordt daarbij de samenwerking met de fietscom-
missie gezocht voor bijv. een excursie naar een kwekerij.
Daarnaast wordt in de zomermaanden maandelijks een tocht
van ongeveer 25 km. uitgezet om te fietsen.
De cultuur- en excursiecommissie verzorgt diverse uitstapjes.
Dit kunnen dagtochten zijn of het bijwonen van een theater-
stuk of televisieopname. Onlangs zijn de dames samen op
stap geweest naar Gouda en volgt er in september nog een
excursie naar Den Haag om de stoet tijdens Prinsjesdag te
volgen.
Excursies worden ook georganiseerd door de agrarische com-
missie. Zij zijn de spil tussen de vereniging en het provinciaal
bestuur voor de jaarlijkse boerinnendag in Dijkerhoek en zij
regelen de aanmeldingen voor de agrarische excursies.
Honderden oliebollen worden er ieder jaar gebakken door de
dames van de oliebollencommissie. Op de afdelingsavond van
januari worden de leden verwend met ouderwets lekker ge-
bakken oliebollen. Tijdens de jaarlijkse boeldag zijn de dames
vroeg uit de veren. Vanaf 10.00 uur start de verkoop van olie-
bollen en de opbrengst is bestemd voor diverse verenigingen
in het dorp.
Wekelijks sporten de dames van Beter Bewegen in een gym-
zaal. Iedere eerste maandag van de maand wordt er gehaakt
en gebreid in het Haak- en Breicafé. Verder wandelt de wan-
delcommissie 3 maal per jaar, wordt er om de week gevolks-
danst en leest de leeskring 4 boeken. Er is een cursuscommis-
sie die een aantal workshops verzorgt. En als laatst heeft VvN,
afdeling Bathmen een eigen toneelclub “PLOT” (plattelands-
vrouwen op toneel) die om het jaar een afdelingsavond ver-
zorgen. Met eigen leden wordt dan een toneelstuk opge-
voerd. Dit jaar vindt dat tijdens de afdelingsavond in septem-
ber plaats.
Kortom, in Bathmen is altijd wel wat te doen!
 
Vriendelijke groet,
Ineke Oosterwegel
secretaris

Foto van: Janny Prins
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wandelen in de
provincie
 
Afdeling Delden
Deze keer is er een prachtige wandeling uitgezet in Deldener-
broek. De route begint bij het Buurtschapsgebouw ‘t Esbrook.
Vanaf het startpunt kunnen we genieten van een afwisselend
landschap in de omgeving van Delden.
Afstanden ± 10 km en ± 5 km.
Bij aankomst en onderweg is er koffie/thee. Na de wandeling
is er een kop soep verkrijgbaar. Alles voor eigen rekening. 
Wanneer wo 31 oktober
Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur
Waar Buurtgebouw ‘t Esbrook, Schoolstraat 3a, 7495 TV
Ambt Delden
Opgave voor 29 oktober bij: Carla Tuitert,
vrouwenvannudelden@gmail.com of 074 3766154

Afdeling Balkbrug
Afdeling Balkbrug  heeft een mooie wandeling van 10 km uit-
gezet waar we kunnen genieten van een historische omge-
ving , Ommerschans, die dit jaar zijn 200 jarig bestaan viert
en een prachtig landschap heeft op de grens van Ommen en
Balkbrug. Halverwege de wandeling is er tijd voor een kopje
koffie/sanitaire stop. De dag gaat altijd door en de deelname
is op eigen risico. Graag even afmelden bij terugkomst!
Bij binnenkomst is er gelegenheid voor een kop koffie/thee
met koek. Na afloop is er een kop soep en 2 broodjes verkrijg-
baar. De kosten hiervoor bedragen € 6,50.Indien u hier ge-
bruik van maakt, graag het verschuldigde bedrag bij binnen-
komst voldoen en vermelden bij opgave met het aantal deel-
nemende personen. Alle andere versnaperingen zijn voor
eigen kosten en op locatie te betalen.
Wanneer 28 november
Starttijd tussen 9.30 en 10.15 uur
Waar MFC Trefpunt Balkbrug, Meppelerweg 34, 7707 BD
Balkbrug
Opgave uiterlijk  vr 23 november met naam, eventueel opga-
ve soep met broodjes bij: Hennie Haasjes 0523 657093
of Joke Put- Korenberg, secretaris.balkbrug@vvnov.nl

  handwerken
 
Cursussen en workshops
-Tex-Perimenten, door Klaasje Mulder in Raalte
-Log Cabin, door Stien Flipse in Zwolle
-Borduurtechnieken, door Klaasje Mulder in Steenwijkerwold
-Borduurtechnieken, door Klaasje Mulder in Raalte
-Studiegroep Textiel, door Stien Flipse in Raalte
-Atarashil/Tweezijdig Japans patchwork,
   door Lies Bos in Rijssen
-Medallion quilt, door Stien Flipse in Holtetn
-Convergence quilt, door Mini Tempelman in Holten
-Tunisch spiraalhaken haken, door Tony Wieringa in Rijssen
-Sokken breien teen eerst, door Lies Bos in Rijssen
-10 stekendeken, door Tony Wieringa in Rijssen
-Japans vouwwerk, door Mientje Huzen in Holten
-Stadje bouwen, door Stien Flipse in Raalte
-Schaaltje van stof – door Tony Wieringa – Rijssen
-Japanese kimekomi – door Alie Schakelaar – Raalte
-Tas van resten, door Stien Flipse in Holten
Meer informatie over de cursussen en workshops op:
www.vrouwenvannu.nl/overijssel Cursusaanbod 2018 van
Handwerken

Schrijversmiddag
Nina Polak geeft een lezing over haar boek ‘Gebrek is een
groot woord’, “Een jonge vrouw die zeilboten van welgestelde fa-
milies over zee vervoert, verblijft enige tijd in een huis in Amsterdam
maar raakt daar steeds meer onthecht.”
Nina leest voor en beantwoordt vragen en signeert.
Wanneer di 6 november.
Waar en andere gegevens zijn op dit moment nog niet be-
kend. Dus houdt de LedenInfo en website in de gaten.
Info en contact coördinator leeskringen Mahamani ten Ha-
ve-Minkes, mahamani.tenhave@planet.nl of 0527 29 19 14.
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         effectief
vergaderen
Wanneer di 20 november 2018 en di 5 februari 2019 
Waar Hervormd Centrum Ommen
De cursus effectief vergaderen bestaat uit 2 dagdelen van
9.30-13.00 uur. Voor de vrouwen met interesse voor be-
stuurswerk en bestuursleden.

            najaars
korendag
Wanneer do 22 november
Waar PG Kerk “de Leerkamer”, Jacob Kapteynstraat 2, 7447
HN Hellendoorn
Tijd 10.00 tot 13.30 uur, zaal open 9.30 uur
Kosten € 12,50 p.p., niet leden € 15,00
Info en opgave tot do 1 november bij Gerrie Modderkolk:
gerriemodderkolk_123@hotmail.com of 06-83222889
Betaling na aanmelding via banknummer NL29 RABO 012
69 94 358
t.n.v. Commissie Cultuur Vrouwen van Nu Overijssel, o.v.v.
activiteit  naam, afdeling,en aantal personen.

themadag
'Van basis- tot eindproduct'
Agrarische Commissie van Vrouwen van Nu Overijssel orga-
niseert deze dag op di 13 november in het Bonte Paard te
Holten. Dit was voorheen Boerinnendag.
4 sprekers zullen u vertellen hoe een product tot stand komt.
- Stef Beunk, vertegenwoordiger van de Fleckvieh ki-organi-
satie Bayern Genetik over 'Als je met de natuur meewerkt win je
altijd'. We hebben onze landbouw huisdieren in een bepaalde
richting gefokt. ‘Gedomesticeerd’ heet dit. Toch blijven de na-
tuurlijke wetmatigheden van kracht. Een koe met een hellend
kruis kalft gemakkelijker. Grasmelk heeft een andere samen-
stelling dan wanneer veel mais gevoerd wordt. A2A2-melk is
anders dan A1A1 melk. Wat betekent dit voor de zuivel van de
toekomst?
- FrieslandCampina over 'Van idee tot schap'. Elke dag voorziet
FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de
hele wereld van zuivelproducten met waardevolle voedings-
stoffen. Hoe komt een nieuwe product tot stand? Wat gaat er
allemaal aan vooraf tot het product op het schap komt.
Lunchpauze van 12.15  tot 13.30 uur.
- Bas Godschalk, entomophagist over 'Duurzaam insecten eten'.
Bas Godschalk is een enthousiaste insectenliefhebber. Insec-
ten eten lijkt niet   vanzelfsprekend, maar in ruim 100 landen
is insecten eten gewoon. Onbewust eten wij ook al insecten,
maar liefst een halve kilo per jaar. Insecten als duurzame ei-
witbron voor iedereen. Hij wil ons graag aan het denken zet-
ten en laten ervaren hoe insecten smaken
- Egbert Dikkers van Smit & Zoon  over 'Leer'. Smit & Zoon is
toonaangevend internationaal opererend familiebedrijf. Kwa-
liteit, duurzaamheid en continuïteit staan hoog in het vaandel
bij dit bedrijf. Het bedrijf heeft drie divisies, waarvan Smit &
Zoon Wet-end en Smit & Zoon Finishing actief zijn in de leer-
industrie. En Smit & Zoon Functional Oils in de voedings– en
diervoedingindustrie.
Rond 15.45 uur afgesluiting door voorzitter Willy Beldman-
Wegstapel
Opgave themadag voor 31 oktober bij:
Margje Doze-Schoonvelde, Beulakerweg 143, 8355 AG
Giethoorn
penningmeester.ac@vvnov.nl of 0521 36 15 91
Bankrekeningnummer: NL69 RABO 0129 6301 95. Onder ver-
melding van uw afdeling, t.n.v. Agrarische Commissie Vrou-
wen van Nu Overijssel.
Kosten € 28,00, niet leden €  33,00, dit is inclusief koffie/thee
en lunch
Het  Bonte Paard is gelegen aan de N344 tussen Deventer -
Holten, in de  buurtschap Dijkerhoek. Komende van de A1
kiest u afslag 24 of 26.
Het Bonte Paard is rolstoel toegankelijk en beschikt over
ruime parkeergelegenheid.

 reüni reizen
De Commissie Reizen Overijssel is in juni met 22 vrouwen
naar de Bodensee geweest. Wij hebben prachtige routes ge-
fietst en veel mooie plekken gezien in Duitsland, Zwitserland
en Oostenrijk. We hadden heerlijk fietsweer en veel gezellig-
heid! 
In oktober vliegen we met een groep van ca. 30 dames naar
 Noord-Italië en zullen daar met de bus verschillende steden
bezoeken.
Op di 27 november zal ’s ochtends van deze beide reizen de
reünie gehouden worden bij het Bonte Paard in Dijkerhoek/
Holten. De deelnemers van de reizen ontvangen hiervoor een
uitnodiging. ’s Middags zullen de reizen voor 2019 gepresen-
teerd worden. Wilt u hierbij ook aanwezig zijn, meld u dan
even aan via secretaris.cr@vvnov.nl.
Voor 2019 kunnen we nu al een tipje van de sluier oplichten…..
in april organiseren wij een vliegreis naar Kreta, eind juni gaan
we met de bus naar Zuid-Engeland waar we in Sussex veel
tuinen zullen bezoeken en in september vliegen we naar de
Baltische Staten.
Wij hopen u op een van deze reizen te begroeten!

Overijssel september 2018 nummer 3 - 3



summerschool
         2018 
In de Maathoeve te Heeten is op 25 juli de eerste Summer-
school gehouden, die met 56 deelnemers een groot succes is
gebleken. Het is een event dat is voortgekomen uit het pro-
ject Slagkracht. Doel van de dag was ‘Ontmoeten en Ontwik-
kelen’. Dat doel is zeker bereikt. In het eerste onderdeel van
de dag konden de vrouwen samenwerken en elkaar ontmoe-
ten door in kleine groepjes een Perzische lunch voor te berei-
den onder leiding van mevrouw Mahnaz Abessi, afkomstig uit
Iran (of Perzië zoals ze het zelf noemt). Ze vertelde over de
eetcultuur in het land dat ze ontvlucht is. Eten is daar een so-
ciaal gebeuren waarbij het ontmoeten, het bij elkaar zijn en 
gezelligheid belangrijke aspecten van de maaltijd vormen.
’s Middags gaf Yfke Laanstra een lezing naar aanleiding van
haar boek ‘Bits,Bytes & Bewustzijn’. Dat gaat over bewustzijn
en de invloed van nieuwe technologieën op ons leven. Dat gaf
stof tot nadenken voor veel deelnemers aan deze dag. De
vraag om volgend jaar weer een Summerschool te organise-
ren betekent dat deze in een behoefte voorziet.

inspiratiedag
     2018
In de Grolsch Veste te Enschede
Wanneer di 9 oktober
Thema: 'Vrouw en techniek'
Opgave tot 15 sept via inspiratiedag2018@vnov.nl

Meer infomatie via www.vrouwenvannu.nl/overijssel
Of in de LedenInfo

Foto's van: Janny Prins
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