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HANDWERK EN TW CURSUSFOLDER 2022-2023

Cursusaanbod
Handwerken Plus: minder regels, meer mogelijkheden!
Plaats: Raalte, Annahuis
Data: 4 okt., 1 nov., 6 dec. 2022, 7 febr. en 7 maart 2023
Tijd: 10 tot 12 uur
Kosten: €60,--, niet leden €75,--

Studiegroep textiel
Doel: Onderzoek en bewerken van materialen
en bezoeken tentoonstellingen.
Plaats: Raalte, Annahuis
Data: 18 okt., 15 nov. 2022
17 jan., 21 febr. en 21 mrt. 2023
Tijd:
10-12 uur
Kosten: €60,-- niet leden €75,-Kimekomi/Patchwork
Cursusleidster: Riek Kroeze
De techniek nu met eigen materialen
en stofjes.
Je kunt je eigen ontwerp maken.
Plaats: Raalte, Annahuis
Datum: 30 nov. en 7 dec. 2022
Tijd:
10-12 uur.
Kosten: €24,-- niet leden €30,--

Quilten
Mola techniek uit Midden-Amerika.
Plaats:
Data:
Tijd:
Kosten:

Raalte, Annahuis
12 en 19 jan. 2 feb. 2023
9.30-11.30 uur
€ 36,-- niet leden € 45,--.

Machinaal quilten
Cursusleidster Stien Flipse.
Met de naaimachine leren doorpitten.
Plaats: Raalte, Annahuis
Datum: 23 november 2022
Tijd:
10 tot 15 uur. Inloop vanaf 9.30 om
om de machines aan te sluiten
Kosten: €25,-- niet leden €30,--

Inspiratiedag
Plaats:
Raalte, Annahuis
Datum: 29 september 2022
Tijd:
10 tot 15 uur.
Kosten: €22,50, niet leden €27,50
Dit is inclusief matrialen, koffie, thee
en soep.

Gehaakte sterren

Geurzakje blackwork

Bij opgave geef je aan welk werkje je wilt gaan doen.

2022 – 2023
Opgave cursussen en de inspiratiedag voor één week van de cursus.
Info en opgave: Riet Otten
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com
Tel. 06-11743722 of 0572-381849
Kosten 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.

Kerstkrans

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 Vrouw en van Nu € 32,50.
Niet leden betalen € 38,00.
Dit is inclusief koffie/thee en lunch.
Dieet graag vooraf doorgeven bij opgave.
Afmelden kan tot uiterlijk 8 november.
Bij annulering wordt 10% van het bedrag ingehouden de kosten
voor de gemaakte kosten.

De gezonde leefstijl
Als het bedrijf HET overkomt

Programma
Zaal open: 9.30 tot 10:00

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 stal- len 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
bodem. 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 Dano- ne.
Wereldwijde landbouwexpert bij Danone. Momenteel verant- woordelijk voor de
wereldwijde uitrol van de nieuwe beoorde- ling 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.

NIEUWS VANUIT HET PB
Helaas hebben we tijdens de vakantie periode afscheid moeten nemen van Rina Braakman als
onze voorzitter.
Zij heeft om persoonlijke redenen haar functie neergelegd.
Wat te doen in dit geval.
We hebben Anri Rosendal gevraagd om als ad interim voorzitter terug te komen in het PB.
Gelukkig voor ons heeft ze toegezegd. Voordeel hiervan is dat ze niet hoeft te worden
ingewerkt, omdat ze precies weet hoe alles gaat.
Wel hopen we snel versterking in het PB te krijgen, want zo is het PB wel heel erg kwetsbaar.
Dus voel je er voor om je in te zetten voor de Vrouwen van NU op provinciaal niveau, al is het
maar om eens mee te vergaderen om te kijken of het iets voor je is.
Neem dan contact op met Janny Prins, e-mailadres:
secretarisvvn.ov@gmail.com mob. 06 4050 4183

HANDWERKTENTOONSTELLING 7 EN 8 SEPTEMBER
Moe maar voldaan!
Dat is een zin die je wel eens hoort of leest,
maar het beschrijft wel het gevoel dat wij
hebben na afloop.
De Provinciale handwerktentoonstelling van
Overijssel was een succes.
In Wesepe, in de Nicolaaskerk ( een beukig
Gotisch gebouw uit de 14de eeuw) hingen de
quilts aan de wand en over de banken.

In het Wapen van Wesepe, dat precies
tegenover de kerk staat, waren de andere
werkstukken in
verschillende technieken tentoongesteld. Een
gevarieerd aanbod.
Een ontmoeting: “Wat leuk je te zien”, het
woord reünie werd meerdere malen genoemd.
“Zo gezellig en wat zijn er weer mooie dingen
gemaakt,” de complimenten bleven komen.
De “winkeltjes,” Het Wolhuis uit Rijssen en
Liesbeth van Hulsteijn, hadden veel
belangstelling en ook de verkoop van
tweedehands boeken, tijdschriften enz. liep
lekker.
Kortom, wij zijn blij dat wij een
tentoonstelling hebben mogen organiseren die
zo positief ontvangen is.
Met heel veel dank aan de
tentoonstellingscommissie, de vele
enthousiaste vrijwilligers en de medewerkers
van Het Wapen van Wesepe, zijn wij moe
maar voldaan!
Commissie Handwerken en Textiele
Werkvormen Overijssel

WANDELEN
Oproep voor nieuwe coordinator werkgroep
wandelen per 1 jan. 2023
Vanuit de regio Zwolle is er een aanmelding
maar graag zien wij ook nog uit een ander deel
van de provincie een aanmelding.
Neem voor verdere informatie contact op met:
Lubby van Lubek, tel. 06-38905730 of Betsie
Ramerman, tel. 0546 563504. Een mail sturen
naar vrouwenvannuwandelen@gmail.com kan
natuurlijk ook.
Wandeling Vriezenveen
Waar: De Zandstuve, Dennenweg 11, 7683 RS,
Den Ham (let op in Den Ham en niet in
Hardenberg)
Wanneer: Woensdag 21 september 2022
Starttijd: tussen 9.30 en 10.15 uur
Afstand: 5 en 10 km
Beschrijving: Afdeling Vriezenveen nodigt
jullie uit kennis te maken met de omgeving
van de kern Den Ham. Een wandeling door het
prachtige Zandstuvebos en over de Mageler Es
met als markant punt de Joodse begraafplaats
op de Es en aan de Esrand.
Vooraf en na de 5 km is er koffie/thee. Na de
10 km is er groente of tomatensoep met een
broodje
Alles deze morgen voor eigen rekening.
Opgave: uiterlijk 18 september per afdeling
bij: Betsie Ramerman, email
benb.ramerman@hotmail.com of tel . 0546563504 of bij Frea Hospers 06-28524813
Bij opgave vermelden of u de 5 of 10 km gaat
lopen en of u na afloop van de 10 km gebruik
wilt maken van tomaten of groentesoep met
een broodje.

Wandelagenda 2022

21 september
Vriezenveen
26 oktober

Espelo/Holten

23 november

Diepenheim

Wandelagenda 2023
22 maart

Enter

25 april

Wierden

mei

Hardenberg

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 oktober 2022 en sturen naar
secretarisvvn.ov@gmail.com

