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Nieuwsbrief oktober 2019 
 

Maandagavond 7 oktober en 4 november haak- en breicafé om 19.30 uur in een 

zaal van Braakhekke 
Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond. 

 

Woensdag 9 oktober; najaarswandeling (wandelcommissie) 

Neem zelf een lunchpakketje mee. We wandelen ongeveer 10 km en hoe mooi is het als de 
bladeren alweer hun herfstkleuren laten zien, en we door de afgevallen bladeren kunnen 

lopen. Een zonnetje erbij en zie, de dag kan niet meer stuk! 

Opgeven is niet nodig. Trek de wandelschoenen aan, kom we gaan!! 

We vertrekken om 11 uur bij Boode. 
 

Woensdag 23 oktober; koffieochtend boomkwekerij Oudenampsen (agrarische 

commissie) 

Woensdag 23 oktober organiseert de agrarische commissie weer de jaarlijkse koffieochtend. 

Dit jaar gaan we op bezoek bij Oudenampsen Boomkwekerij in Loo. Deze boomkwekerij is 
opgericht in 1997 door Rick Oudenampsen. Onder het genot van koffie/thee krijgen we een 

presentatie over de werkzaamheden op dit bedrijf. Ook zal er een rondleiding gegeven 

worden. De kosten zijn € 5,00 p.p. We worden om 10.00 uur verwacht aan de Oudendijk 2a 

in Loo, vervoer op eigen gelegenheid. 
Opgeven voor deze gezellige en informatieve ochtend kan bij Janneke Stegink: 06-

47130597 of bij Wilma ten Have 06-44098585, s.v.p. voor 21 oktober. 

 

Maandag 21 oktober; afdelingsavond optreden La POKO en PLOT (bestuur) 
 

 

Popkoor La Poko is in 2007 opgericht. La Poko is de 

afkorting van Larens Popkoor en ontstaan op 

initiatief van twee Larense vrouwen. Het koor 
bestaat uit ruim 45 enthousiaste dames. Zij zingen 

zowel Engelstalige als Nederlandstalige 

popnummers. Samen met ons eigen PLOT 

(Plattelandsvrouwen op toneel) zorgen zij voor een 
spetterende afdelingsavond. 

 

De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal is open 

om 19.30 uur. 
 

Donderdag 14 november; Themadag Agrarische Commissie in “Het Bonte Paard”. 

 

De jaarlijkse Themadag (voorheen Boerinnendag) wordt 
gehouden op donderdag 14 november 2019 in Zalencentrum 

“Het Bonte Paard”, Deventerweg 87, 7451 MC Holten. De 

agrarische commissie nodigt jullie hiervoor uit. 

O.a. Jan en Ineke Bronnikreef uit Holten komen vertellen over 

hun Expeditie Robinson avontuur in 2018.  

 

http://www.vrouwenvannu.nl/bathmen


De kosten voor deelname aan deze volledig verzorgde dag (incl. koffie/thee/lunch) zijn  

€ 28,00 voor leden van Vrouwen van Nu, niet-leden betalen € 33,00. 

Opgeven en betalen voor deze interessante dag kan op de afdelingsavond op maandag  
21 oktober a.s. bij Janneke Stegink en Wilma ten Have.   

Ben je 21 oktober niet in de gelegenheid, dan kun je ons bellen of mailen voor 25 oktober:   

Janneke: 06-47130597/ steginkjanneke@gmail.com  of Wilma: 06-44098585/ 

atenhave_oxe@hotmail.com. 
Als je 14 november geen vervoer hebt, kun je met ons contact opnemen. 

 

Programma Themadag 14 november “Het Bonte Paard”. 
9.30 uur Zaal open 

10.00 uur 

 

Opening door Willy Beldman- Wegstapel, Voorzitter van de Provinciale 

Agrarische Commissie Vrouwen van Nu Overijssel 

 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 één 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 

12.15 tot 13.30 uur Lunchpauze 

 Gerda Briene uit Wierden, pluimveehoudster. 
Gerda Briene runt samen met haar man Johan een boerde- rij, 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? 

 Theepauze 

 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. 

ca. 15.45 uur Afsluiting door Willy Beldman 

 Na iedere inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen 

 

Mededelingen 

Overleden: op 3 september mw. J. Visser-van de Logt. 
 

Nieuwsbrief per email ontvangen? 

Geef dan uw emailadres door via infovvnbathmen@gmail.com. 

 

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 

 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com 
tot uiterlijk 28 oktober 2019. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 

uur) is natuurlijk ook altijd goed. 
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Van de Provincie 

 

 
Zeer dringende oproep
Vrouwen van Nu Overijssel, zoekt collega’s in het Provinciaal Bestuur. 

Dit is een oproep voor 2 nieuwe bestuursleden. Ben jij de vrouw met 

een warm hart voor de Vrouwen van Nu in Overijssel. Wil jij met ons 

meedenken hoe we het beleid in de Provincie Overijssel en 
werkzaamheden tot een bloeiend en toekomstgericht geheel kunnen 

uitwerken met elkaar. Schroom niet, wees niet bescheiden en meld je aan bij onze 

secretaris Janny Prins. E: secretarisvvn.ov@gmail.com T: 06-40504183. 

 

Wandelen in de provincie 
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 hetzelfde adres. 

Afstand: De wandeling is 5 en 10 km. 
Wanneer: donderdag 31 oktober 2019 

Starttijd: Tussen 9.30 en 10.15 uur 

Waar: Camping ’t Veld, Grote Beltenweg 15, 7794 RA Rheeze Gem. Hardenberg 

Opgave: voor 26 oktober bij Ina Ramaker 
T: 0523-852935 of E: igramaker@home.nl          

Wilt u gebruik maken van soep en stokbrood graag melden bij opgave. 
Nadere informatie https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-de-provincie 

 

13 november traditionele QUILTDAG 

Let op!!! Dit is een week later dan in de folder staat vermeld. 

Plaats:  Holten, gebouw Irene. 
Tijd:            10.00- 15.00 uur. 

Kosten:       € 20,00. Niet leden € 25,00. 

We gaan deze dag een quiltje maken met een speciale techniek. We houden ook een show 

van onze eigen werkstukken. Inbegrepen zijn deze dag de materiaalkosten voor de top. 
Verder koffie/thee s ’morgen en s’ middag. Neem voor tussen de middag een broodje mee, 

maar soep, melk en/of karnemelk zijn bij de prijs inbegrepen. 

Opgave voor 15 oktober bij het cursussecretariaat,  

E: handwerkcommissie.overijssel@gmail.com, T: 0572-355084. 
 

21 november; Najaars Korendag 2019 (Commissie Cultuur Gelderland) 

Waar:  Dorpskerk Wilp, Kerkstraat 35, 7384 AS Wilp 

Ontvangst: vanaf 9.30 uur met koffie/thee. Neemt u zelf een lunchpakketje mee? Voor  

  een kopje soep bij de lunch wordt gezorgd. 
Opgave: vóór 1 oktober a.s. 

Kosten: € 15,00 incl. 4x koffie/thee en een kop soep. 

Wij kijken uit naar uw komst! Voor meer informatie: 

Carla Neuteboom, T: 0575-470983/06-50925930, E: neuteboom.carla@gmail.com. 
Aldy Ploeger, T:0314-645880/06-30609131, E: aldyploeger@gmail.com.    

 

Nieuwe Workshops schilderen 

De Commissie Cultuur projectgroep kunsttentoonstelling organiseer workshops voor leden 
en niet leden van Vrouwen van Nu. Graag willen wij opnieuw verschillende workshops 

aanbieden aan de kunstenaars onder jullie. De workshops zijn geschikt voor iedereen. 

o Maandag 7 oktober en woensdag 27 november van 14.00 uur tot 16.30 uur – 

workshop Vrolijke huisjes schilderen (doek 30 x 30 cm) 
o Dinsdag 29 oktober van 14.00 uur tot 16.30 uur – workshop Dikke dames schilderen 

(doek 30 x 30 cm) 

o Vrijdag 15 november van 14.00 uur tot 16.30 uur - workshop pouring 

schildertechniek  

(3x canvasdoeken van 20 x20 cm) 
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Waar: Trix Rens – Essenlaan 3 7707 BD Balkbrug, T: 0523-65713, E: 

beatricerens@gmail.com  

Kosten: op 7 oktober, 29 oktober, 27 november inclusief koffie/thee/lekkers en alle 
materialen per cursus € 25,00 voor leden en € 30,00 voor niet-leden. Op 15 november, 

inclusief koffie/ thee/lekkers en alle materialen voor € 40,00 voor leden en € 45,00 voor 

niet-leden. 

Opgave: na opgave bij Trix Rens ontvangt u een bevestiging. 
Betaling: na bevestiging van de opgave het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk 

overmaken banknummer NL29 RABO 0126994358 t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu,                                                                                                     

onder vermelding van: datum workshop naar keuze, afdeling en aantal deelnemers. 

Meld je op tijd want vol = vol, (max. 8 personen per workshop).                                                                                                                  
Hieronder ziet u een paar voorbeelden. Dit zijn natuurlijk slechts voorbeelden, iedereen zet 

zijn eigen handtekening en wordt ieder schilderij altijd weer anders. 
 

 
 

Kunsttentoonstelling in 2020 met het thema “Vrijheid” 

In april, mei en juni 2020 organiseert de projectgroep kunsttentoonstelling Commissie 

Cultuur, Vrouwen van Nu Overijssel, opnieuw een kunsttentoonstelling in Gashouder te 

Dedemsvaart. Het thema is dan “Vrijheid”. Dit thema is gekozen in verband met de viering 
van 75 jaar vrijheid.  

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!  

Deze tentoonstelling is een scharnier tussen kunst en geschiedenis voor jou! 

Doe mee en laat je inspireren! 

De mogelijke technieken zijn: Schilderen, boetseren, tekenen, beeldhouwen, glasfusion, 
fotograferen, dichten en andere kunstuitingen (textiel is bij deze niet toegestaan!).  

Wil je ook mee doen aan de kunsttentoonstelling meld je aan, heb je nog vragen bel dan 

met Trix Rens T:0523-657132. Verdere gegevens en regels ontvang je na je aanmelding. 

 

mailto:beatricerens@gmail.com

