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Nieuwsbrief september 2021
Beste leden,
In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we onze activiteiten hopelijk in het
najaar weer voorzichtig op kunnen pakken.
Echter, gelet op de geldende regels en na zorgvuldig wikken en wegen hebben wij als bestuur
besloten om de organisatie van de maandelijkse afdelingsavonden toch nog uit te stellen.
Daarom zullen er in september en oktober geen afdelingsavonden worden
georganiseerd.
6 september; Haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal van Braakhekke
Iedere 1e maandag van de maand haak- en breiavond.
11 september; open podium in Cultuurhuus Braakhekke (bestuur)
Op deze dag zullen diverse verenigingen uit Bathmen zich presenteren. Ook zullen wij, als
Vrouwen van Nu, afd. Bathmen, aanwezig zijn. Vanaf 10.00 uur is het Cultuurhuus geopend en
zijn er rondleidingen om het resultaat van de verbouwing te zien en wordt informatie gegeven
over het programma in het nieuwe seizoen.
Tussen 15.00 en 18.00 uur zijn er diverse optredens.
ONDER VOORBEHOUD I.V.M. CORONAMAATREGELEN
Zaterdag 23 oktober: Manege Bathmen Boeldag (oliebollencommissie)
De oliebollencommissie is op zoek naar dames die tijdens de boeldag op 23 oktober willen
helpen met bakken en inpakken. Er zijn zo’n 25 dames nodig. Wilt u een dagdeel (7.00-10.00
uur/10.00-13.00 uur/13.00-16.00uur) helpen dan kunt u zich opgeven bij Diny Meijerink, via
de mail: gmeijerink@kpnmail.nl, tel. 06-30398742.
Dinsdag 16 november 2021; Themadag Verandering: Hoe gaat de landbouw ermee
om? (georganiseerd door Agrarische commissie Vrouwen van Nu Overijssel)
Locatie : Café Restaurant De Mol, Heinoseweg 32, 8026 PD Zwolle, aanvang 9.30 uur.
De ochtend wordt om 12.00 uur afgesloten met koffie en krentewegge.
Er kunnen zich maximaal 50 dames opgeven voor deze dag. Als er veel belangstelling is, is er
een reservedatum. Dus geef je tijdig op, want vol is vol.
Kosten deelname € 28,00 voor leden van Vrouwen van Nu, niet leden € 30,00, incl.
koffie/thee.
Opgave graag z.s.m. via onze eigen agrarische commissie, telefonisch bij Erica
Korenblik > 06- 1975 5182.
Programma:
Lezing door: Tonny Mulder van RAW Milk COMPANY uit De Lutte.
In Nederland zijn wij het eerste en enige (familie) bedrijf dat op grote schaal
rauwmelkse zuivel produceert. We begonnen in 1982 in Zwolle op de ouderlijke
boerderij van André en schakelden over naar biologische bedrijfsvoering in
1995. De boerderij had ’t Ecoloar als naam. Daar maakten wij als eerste
biologische rauwmelkse kefir, hangop en yoghurt die we in onze eigen
boerderij verkochten. Inmiddels zijn we sinds 2016 gevestigd in De Lutte, waar
we naast onze hightech, duurzame en overzichtelijke productieruimte ook onze
boerderij winkel Melk & Honing hebben. Daar verkopen we niet alleen onze
eigen producten, maar ook biologische versproducten zoals groenten en fruit,
vlees, rauwmelkse kaas en droog waren.

Lezing door: Eline Vedder-Monaster melkveehouder uit Ruinerwold.
Eline is boerin en samen met haar man hebben ze een melkveehouderij
in Ruinerwold. Eline komt niet uit de agrarische wereld. Eline was in
oktober 2016, de boerin van “DE LAARZENACTIE”, waarbij een groep
melkveehouders een actie op sociale media begonnen om
staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken duidelijk te
maken dat het afgelopen moet zijn met de voortdurende onzekerheid.
Om hun signaal kracht bij te zetten, sturen ze digitaal hun laarzen op
naar Van Dam. Omdat ze, als het zo doorgaat, hun laarzen straks niet meer nodig hebben op hun
gezinsbedrijven. Zo heeft Eline zich al meer laten zien en horen als een “echte boerin die ervoor staat “

Vooraankondiging afdelingsavond
19 januari 2022

'Vrouwen van het land' een visueel onderzoek
naar de positie van de boerin in de Nederlandse
maatschappij, gemaakt door Annejet Brandsma.
De film is een ode aan alle vrouwen met hart voor het
platteland.

In ‘Vrouwen van het land’ spreken verschillende generaties plattelandsvrouwen verspreid door heel
Nederland over hun persoonlijke ervaringen met ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis. We zien
hierin overeenkomende reacties en gevoelens, maar ook grote verschillen- zelfs in zo’n klein land als
Nederland. Iedere regio kent immers zijn eigen rampen en gaat daar op zijn eigen manier mee om. De
documentaire toont mensen, vrouwen, die hun leven geven voor het familiebedrijf en hun gezin.
Verschillen tussen generaties, tussen moeders en dochters, komen ter sprake en we zien hen aan het
werk op het bedrijf en in huis. Bovenal draagt Vrouwen van het Land bij aan een passende beeldvorming
rondom de identiteit en positie die deze vrouwen vandaag de dag innemen, zowel binnen het bedrijf als
naar de rest van Nederland toe. “Een belangrijk thema dat deze film op een laagdrempelige manier, maar
toch met diepgang, aansnijdt.

Wilt u de film eerder zien, met het bijbehorende programma, dan verwijzen wij naar
de website www.vrouwenvanhetland.nl .
Namens het bestuur,
Ineke Oosterwegel,
secretaris
Van het landelijk bestuur
Jubileumfeestdag; kaartverkoop van start!
Op 12 oktober vieren we ons 90-jarige jubileum in Theater Orpheus in
Apeldoorn. Aanvang 9.45 uur. Afsluiting 16.45 uur.

Ben je lid van Vrouwen van Nu, bestel dan je toegangskaart via de
website: Kaartverkoop Jubileumfeestdag | | Vrouwen van
Nu. Wacht niet te lang vol = vol
Een greep uit het programma:
De Pauwergirls geven een spetterend optreden en blikken terug op 90 jaar Vrouwen van Nu. Muziek
met een knipoog en flinke scheut theater en een breed repertoire van de Andrew Sisters tot Caro
Emerald, van luisterliedjes tot meezingers en dans hits!
De verschilmaker 2021; Cheyenne Haatrecht vertelt wat haar drijfveren zijn om met haar
vrouwenkracht, de wereld een stukje mooier te maken.
Sanne Bakker geeft op twee momenten een mini-concert op haar harp.
Speciaal voor ons 90-jarige bestaan is een jubileumkunstwerk gemaakt, waar leden van Vrouwen van
Nu een bijdrage aan kunnen leveren.
In de middag is er ruimte voor ontmoetingen met elkaar, met vertegenwoordigers van alle provincies.
Je kunt je stem uitbrengen op jouw favoriete handwerkstuk bij de Wedstrijd Kennisnetwerk Textiel.
In dit jubileumjaar wordt er niet één Vrouw van Nu benoemd maar een vrouw uit elke provincie.
Als uitsmijter voert cabaretière Irene van der Aart Vrouwen van Nu De Musical op.

