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Nieuwsbrief februari 2019
Maandagavond 4 februari en 4 maart haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal
van Braakhekke
Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond.
Onderaan deze nieuwsbrief staat een bericht over de “Provinciale Handwerk- en
quilttentoonstelling Vrouwen van Nu Overijssel”. Wilt u een bijdrage leveren aan deze
tentoonstelling, in de vorm van een pannenlap, neem dan contact op met Roelie Zuethoff,
tel. O6-17766725.
Rectificatie programmaboekje 2019
− Donderdag 28 november vindt het Thais koken plaats in Cultuurhuus Braakhekke.
− I.v.m. de vakantieperiode is er in augustus en september geen haak- en breicafé.
− Haak- en breicafé op 6 januari 2019 moet 6 januari 2020 zijn.
Woensdag 6 februari; Romy Monteiro schouwburg Lochem (excursiecommissie)
Deze voorstelling gaat niet door.
Woensdag 20 februari; afdelingsavond m.m.v. de Hanzezangers (bestuur)
Het Koor, “De Hanzezangers” is opgericht in 1993
en bestaat uit 15 leden. Zij is meerstemmig. Alle
leden komen uit of uit de nabije omgeving van
Deventer. Het Mannenkoor geeft regelmatig
concerten op Nationale en International
Hanzefeesten en vormt een vast onderdeel van de
jaarlijkse Internationale Hanzedagen, welke in
diverse steden worden gehouden.
Hierdoor hebben zij opgetreden in Duitsland,
Noorwegen, Letland, Estland, Litouwen en
Rusland, waar zij de Hanzestad Deventer
vertegenwoordigen. Het repertoire bestaat uit gezellige Nederlandse, Duitse en Engelse
liederen.
De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal is open
om 19.30 uur.
Op 2, 3 en 4 april: Provinciale agrarische excursie 2019 (agrarische commissie)
Op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 april organiseren de afdelingen Blokzijl,
Polder II/Steenwijkerwold en Steenwijk de jaarlijkse provinciale agrarische excursie 2019.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 8.30 uur ontvangst bij Café-Restaurant Smit in Giethoorn.
Om 9.00 uur opening en aansluitend vertrek in groepen naar de verschillende locaties. Om
ca. 16.00 uur afsluiting met koffie en thee.
De 4 locaties die we gaan bezoeken zijn:
- Punterbouw Schreur en Scheepswerf Schreur
- De Maargies Hoeve
- Museum Giethoorn 't Olde Maatuus
- Wijngaard en boerderijwinkel Maronesse

Uitgebreide informatie over deze bedrijven kunt in de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden.
Het is gezellig om samen deze dag te bezoeken. Daarom gaat afdeling Bathmen in principe
op dinsdag 2 april 2019 naar deze provinciale agrarische excursie. Er is altijd veel
belangstelling, daarom bij opgave graag aangeven of woensdag 3 april als reservedatum
geschikt is voor u.
Kosten voor deze dag zijn € 39,00 per persoon inclusief koffie/thee, lunch en vervoer naar
verschillende locaties. Dit is exclusief reiskosten retourtje (deze worden op de dag zelf
verrekend met de chauffeur).
Opgave en betaling op de afdelingsavond van woensdag 20 februari a.s.
Bent u niet in de gelegenheid deze avond te bezoeken bel of mail voor 20 februari naar:
Wilma ten Have, T: 0570-544736 / 06-44098585 E: atenhave_oxe@hotmail.com of
Janneke Stegink, T:0570-542228 / 06-47130597 E: steginkjanneke@gmail.com
Mededelingen
Tuincommissie
Hanneke Willemink en Wilma ten Have hebben afscheid genomen van de tuincommissie.
Dames, hartelijk dank voor jullie werk in deze commissie. Gerda van Keulen en Erna Aaftink
nemen hun plaats in.
Bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering deed onze voorzitter Geja een wanhopige oproep
aan de leden. Het bestuur is al een tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden, echter zonder
resultaat. Aan het eind van de avond hebben Berni Stoevenbelt en Margreet Spierings zich
gemeld en komen het bestuur versterken. Berni en Margreet van harte welkom!
Nieuwe leden
Als u in uw omgeving iemand kent die wel lid wil worden van de Vrouwen van Nu, maar nog
twijfelt, kunt u haar gerust meenemen naar een afdelingsavond om kennis te maken.
Als nieuwe leden verwelkomen we:
De dames Spierings en Bruggeman. Van harte welkom!
Namens het bestuur,
Ineke Oosterwegel, secretaris

Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com tot
uiterlijk 24 februari 2019. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is
natuurlijk ook altijd goed.

Van de Provincie
Provinciale Handwerk- en quilttentoonstelling Vrouwen van Nu Overijssel
In 2019 wordt voor de 60ste keer de Handwerktentoonstelling in de provincie Overijssel
georganiseerd met als thema “Heden en Verleden”. Dit jaar wordt extra aandacht besteed
aan het werk van Lammig Steenhuis uit Holten, die op 25 maart 2018 is overleden. Als
voormalig cursusleidster was ze een bekende verschijning in de hele provincie Overijssel.
Ook op landelijk niveau was ze binnen Vrouwen van Nu een bekende handwerkster. Velen
hebben inspirerende lessen bij haar gevolgd. Op de expositie zijn bekende en onbekende
werken van haar te bewonderen. Zij maakte gebruik van haar vrouwelijke talenten en was
daardoor voor velen een inspiratiebron.
Leden van alle plaatselijke afdelingen uit de hele provincie Overijssel kunnen handwerkstukken inleveren in verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld quilten, borduren, breien,
haken, kantklossen, naaien, weven en vilten. Ook worden demonstraties gegeven.
Daarnaast wordt informatie verstrekt over het cursusaanbod voor het seizoen 2019 - 2020.
Verschillende ondernemers zijn met een handwerkstand stand aanwezig, zodat ter plekke
materiaal aangeschaft kan worden.

In dit jubileumjaar 2019 wordt extra aandacht gevraagd voor de pannenlap. Een item wat
door alle jaren heen vrijwel dagelijks door iedereen gebruikt wordt. Leden worden
opgeroepen om een pannenlap te maken in een zelfgekozen techniek, zoals haken,
breien, borduren of quilten. De gemaakte exemplaren kunnen voor de tentoonstelling
ingeleverd worden bij de bekende inleveradressen. Na de tentoonstelling gaan de
pannenlappen weer retour naar de inzendsters. Laat alle bezoekers verrassen met uw
inzending.
Data: woensdag 27 en donderdag 28 maart
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur
Locatie: Het Bonte Paard, Deventerweg 87, 7415 MC Holten
Toegangsprijs €5,50; op vertoon van de ledenpas Vrouwen van Nu €5.00
Heren vrije toegang. Zie voor de flyer de website www.vrouwenvannu.nl/overijssel
Volksdansen in het Bonte Paard
De projectgroep volksdansen van de Cultuurcommissie Vrouwen van Nu, Overijssel
organiseert op 4 en 11 maart weer de gebruikelijke volksdansdagen.
De dagen beginnen om 9.30 uur en zijn tegen 16.00 uur afgelopen.
Waar: “Het Bonte Paard”, Deventerweg 87, 7451 MC Holten – Dijkerhoek.
Dansgroepen of individuele volksdansers van Vrouwen van Nu die interesse hebben
kunnen telefonisch contact opnemen met Rieky Meijer, Tel. 0547-351336.
Training Advies Groep
Heb je goede voornemens voor 2019 en wil je iets nieuws ondernemen?
Wil jij misschien het team van de Training Advies Groep (TAG) komen versterken bij de
ondersteuning van het bestuurlijk werk in de organisatie Vrouwen van Nu van Overijssel
Dit bestaat uit het geven van de cursussen: Bestuur en Beleid, Effectief Vergaderen,
Notuleren, Leren Presenteren. Inlichtingen bij Ingrid Tiemens, tel. 0529-432427
en Winnie Duiven, tel. 0570-541871
Kunsttentoonstelling in 2020 met het thema “Vrijheid”
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.
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.
De mogelijke technieken zijn: Schilderen, boetseren, tekenen, beeldhouwen, glasfusion,
fotograferen, dichten en andere kunstuitingen (textiel is 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
Deze tentoonstelling is een scharnier tussen kunst en geschiedenis voor jou!
Doe mee en laat je inspireren!

