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Nieuwsbrief februari 2023 
 

 
Maandagavond 30 januari heeft de jaarlijkse ledenvergadering 

plaatsgevonden. Geja van den Noort en Rolanda Fledderus hebben 

afscheid genomen als bestuurslid, omdat hun periode van 6 jaar erop 

zit. Dit geldt ook voor mij, Ineke, maar omdat er nog geen nieuwe 

secretaris gevonden is ben ik voorlopig herbenoemd. Margreet 

Spierings heeft, wegens persoonlijke omstandigheden, moeten 

besluiten haar functie in het bestuur neer te leggen. Veel dank aan de 

vetrekkende bestuursleden voor hun jarenlange inzet. 

Tijdens de vergadering zijn Agnes Peters en Janneke Stegink benoemd 

tot bestuurslid. Agnes en Janneke, veel succes! 

De oliebollencommissie had voor deze avond heerlijke kniepertjes gebakken.  

Dames, hartelijk dank daarvoor! 

 

Maandagavond 6 februari; haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal van 

Braakhekke 

Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond. Wilt u een keer deelnemen, dan 

verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij Roelie Zuethoff, T: 06 – 17766725. 

 

Woensdag 22 februari; ledenavond met schijfster Susan Muskee (bestuur) 

 

Susan Muskee is schrijfster en komt uit Deventer. 

Van haar verschenen o.a.: 

➢ Het Magnoliahof (reeks van 4) 

➢ Scones & Spotlights 

➢ Siervuurwerk & Sneeuwvlokken 

➢ Marathons & Mokkataart 

➢ Polaroids & Poederdozen 

Op de ledenavond zal ze over haar boeken vertellen en is er 

gelegenheid haar werk te kopen. 

 

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

19.30 uur. 

 

Dinsdag 4 april; Provinciale agrarische excursie (agrarische commissie) 

Locatie: Dieka van de Kruusweg, Oude Rijssenseweg 11, 7475 SM Markelo  

Kosten: € 48,00 p.p. (niet leden € 55,00) 

Zie voor meer informatie bijgesloten flyer. 

Programma: 

08.30 uur ontvangst  

09.00 uur > opening en vertrek naar melkveebedrijf Udink en Erve Meenderinkheer 

12.30 uur > lunch bij Dieka 

13.30 uur > vertrek innovatiecentrum Mekkerhof geiten en Solar Services Hof van Twente 

16.00 uur > afsluiting met koffie/thee 

Aanmelden svp vóór maandag 20 februari via Erica Korenblik T: 06-19755182 of 

Margreet Preuter T: 06-55 30 1830 
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Woensdag 5 april; “Een intieme ode aan Neil Diamond” schouwburg Deventer 

(excursie commissie) 

De excursie commissie heeft 20 kaarten kunnen bemachtigen voor deze voorstelling in de 

Deventer Schouwburg. Aanvang 20.30 uur. Aanmelden kan voor 1 maart a.s. bij Marian 

van Eerdt, T: 06 5989 2974 of E: marianvaneerdt@hotmail.com. 

Zie voor nadere informatie bijgaande flyer. 

 

23 mei fietstocht; boerderij “de Elshof” Wilp (agrarische- en fietscommissie) 

Rond 10.00 uur vertrekken we vanaf het Cultuurhuus in Bathmen. Via een leuke route naar 

het pontje in Gorssel. Na de oversteek fietsen we al slingerend naar Boerderij de Elshof. We 

worden ontvangen door Christel van de Kamp, de eigenaresse. Zij zal pannenkoeken voor 

ons bakken. Vervolgens geeft zij een rondleiding over het moderne melkveebedrijf met een 

melktap. We sluiten af met koffie en iets lekkers van Bakker Bril uit Voorst. Tegen 14.30 

uur vervolgen we onze route die via Twello, Deventer, Diepenveen, Schalkhaar ons naar 

Bathmen leidt. Met als tussenstop bij “Stadsboerderij de Heerlijkheid Linde” voor een 

afsluitend kopje koffie. Neem een paar centen mee als je bij één van de boerderijen nog 

wat heerlijke streekproducten wilt kopen.                        

Omdat dit een gecombineerde activiteit is van 2 commissies stellen we ook mensen die niet 

kunnen of willen fietsen in de gelegenheid om deel te nemen aan deze dag door voor 

vervoer per auto te zorgen.                           

Deze dag kunnen we aanbieden voor het bedrag van € 12,50 incl. pontje, eten en 2x koffie 

en uiteraard de rondleiding. Aanmelden bij Erica Korenblik, T: 06 19755182 of 

E: erica.korenblik@gmail.com.                            

Wij hopen op een grote deelname en mooi fietsweer!     
 

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 B. van Eijk-Bos en J. de Winter. Van harte 

welkom! 

 

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com tot 
uiterlijk 28 februari. Schriftelijk of per telefoon 06 -3893 7088 (bij voorkeur na 18.00 uur) is 
natuurlijk ook altijd goed. 
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Van de Provincie 
 
Woensdag 15 februari; provinciale bridge dag “het Wapen van Wesepe” 

Zie voor informatie bijgaande flyer. 

 
Maandag 6 Maart 2023 Volksdansdag 

Plaats: Zaal Beltman te Diepenheim Aanvang: 10.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur. 

Kosten: € 27,00. Opgave bij: Volksdansgroep Rieky Meyer, T: 06-42616301 of  

0547-351336 

 

Dinsdag 14 maart; Streektaaldag  

Tijd: van 10.00 -16.00 uur. Zaal open 9.30 uur. 

Waar: Multifunctioneel centrum De Carrousel, van Reeuwijkstraat 5, 7731 EM Ommen. 

Kosten: € 30,00 incl. koffie/thee en lunch. 

Als eerste spreker in het ochtendprogramma bijt Albert Bartelds de spits af. Deze bekende 

Streektaalconsulent is reeds vele jaren verbonden aan de IJsselacademie. Vanuit zijn functie 

is hij nauw betrokken bij projecten als ‘Streektaal in de Zorg’ en ‘Streektaal in het 

Onderwijs’. Hierover kan hij heel boeiend vertellen. 

Na de korte koffiepauze zal Sietze Steinvoorte zijn plaats innemen. Hij maakt al jaren deel 

uit van de werkgroep Twents en is actief in het schrijven van verhalen voor kinderen. Deze 

oud-onderwijzer heeft zich verdiept in het werk van Willem Wilmink en met name diens 

Twentse werk krijgt deze ochtend alle aandacht. 

Na de lunch treedt de band Höllenboer op, die met ‘Busje komt zo’ een grote hit scoorde. 

Deze Luttenbergers hebben zich nu gespecialiseerd in Streektaal en brengen mooie 

(luister)liedjes ten gehore afgewisseld met een stukje conference. 

Wederom is Anna Geerdink bereid gevonden het gehele programma aan elkaar te praten en 

zij doet dat op haar ‘eagen wieze’ oor het publiek erbij betrekken. 

Aanmelden dient per afdeling plaats te vinden. Wilt u deelnemen aan de 

streektaaldag stuur dan een email naar infovvnbathmen@gmail.com of bel  

06 3893 7088 (Ineke Oosterwegel). Aanmelden graag vóór 20 februari. 

 

Wandelen in de provincie. 
Donderdag 23 februari 2023 Zwolle 

Waar: Restaurant De Mol, Heinoseweg 32, 8026 PD Zwolle (let op N35 afslag Dalfsen). 

Starttijd: vanaf 9.30 tot 10.00 uur Afstand: 5 en 10 km Beschrijving: De afdeling Zwolle 

nodigt jullie uit voor een wandeling over het landgoed Soeslo, richting de Wijthemerplas. 

Voor de 10 km is daar gelegenheid voor pauze met koffie/thee. De route van 5 km slaat 

eerder af en heeft geen pauze. Voor de start is er een kop koffie/thee. Na de wandeling is er 

voor de liefhebbers groentesoep met stokbrood. Alles voor eigen rekening. Bij aanmelding 

de afdeling, het aantal personen, welke afstand en soep opgeven. Opgave: uiterlijk 18 

februari 2023 liefst per mail bij Gezina Middag E: gezinamiddag@kpnmail.nl T: 038-

4526270 
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