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Nieuwsbrief januari 2022 
 

ONDER VOORBEHOUD VAN GELDENDE CORONAREGELS 

 

Maandagavond 7 februari en 7 maart; 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. 

 

Maandag 21 februari; ledenavond met Özcan Akyol (Eus) (bestuur) 

 

Wij kennen Özcan Akyol beter als Eus van o.a. zijn columns uit 

de Stentor. Eus is opgegroeid in Deventer als jongste van drie 

broers. Zij hebben geen gemakkelijke jeugd gehad.  Hij 

studeerde journalistiek en Nederlands.  

Op radio en T.V. is hij bekend door o.a. DWDD, “de geknipte 

gast”, “de neven van Eus” en “onze man in Deventer”. Eus 

heeft enkele boeken en publicaties uitgebracht, waaronder 

“Eus” en “Turis”. 

 

Voor de Vrouwen van Nu verzorgt hij deze avond een lezing 

over het werk en de wordingsgeschiedenis van Özcan Akyol. In 

de pauze is het mogelijk zijn boeken te kopen. 

 

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

19.30 uur.  

Er mogen maximaal 80 personen in de zaal worden toegelaten. Daarom is het nodig 

vooraf een ticket te boeken via de website van het Cultuurhuus theater – Cultuurhuus 

Braakhekke. Ticket is gratis. Hiervoor kunt u de kortingscode VVNU2102 inwisselen. 

Telefonisch aanmelden kan ook bij het infopunt. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 

13.00-16.00 uur en op zaterdag: 10.00 – 13.00 uur, T: 0570 – 540839. 

 

Om toegang te krijgen tot de ledenavond dient u een geldig coronatoegangsbewijs 

met een QR-code (CoronaCheck.nl) en een geldig identiteitsbewijs te laten zien. 

Met ingang van 8 februari 2022 is uw vaccinatiebewijs voor toegang in Nederland 270 

dagen geldig na de basisserie (uw eerste prik of prikken). De boostervaccinatie heeft nog 

geen geldigheid en verloopt dus nog niet. 

 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid heten we mevrouw Klein Kranenbarg van harte welkom. 

Mocht u in uw omgeving iemand kennen die wel lid wil worden van de Vrouwen van Nu, 

maar nog twijfelt, dan kunt u haar gerust meenemen naar een afdelingsavond om kennis te 

maken. 

 

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 
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Gouwe Ouwe middagen in het Cultuurhuus 

 
• woensdagmiddag 9 maart 2022 

 

Noteer deze datum in uw agenda! 

 

 
 
Van de Provincie 
 

Wandelen in de provincie 

Staphorst 

De route is uitgezet door het mooie dorp Staphorst en omgeving. Onderweg is er geen 

gelegenheid voor een koffie- en toiletstop. 

Waar: Sportpark “Noorderslag” Paralelweg 27 7951 AT Staphorst. 

Wanneer: Woensdag 23 februari 2022. 

Start: tussen 9.30 en 10.15 uur.  

Afstand: De afstand is ongeveer 10 km. 

Opgave bij: Riki Loode vrouwenvannustaphorst@gmail.com T:0522-462270 of Koosje 

Uiterwijk T: 06-40716976. 

Voor 18 februari, met vermelding van de afdeling. De dan geldende coronaregels worden 

gehanteerd. 

 

Schrijversmiddag 

Koos van Zomeren komt naar Ommen voor een bespreking van zijn 

boek “Omstandigheden”. De schrijver komt spreken over zijn 

schrijverschap, zijn werk, dit boek en zal vragen beantwoorden en 

eventueel signeren. 

Wanneer: dinsdag 22 maart 2022, van 13.30 tot 16.00 uur. 

Waar: De Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5, 7731 EH Ommen, T: 0529-

452047.  

Kosten: € 15,- bij vooruitbetaling, via bankrekening: NL 29 RABO 

0126994358 t.n.v. Vrouwen van Nu, onder vermelding van naam en 

leeskring/afdeling. € 17,50 bij betaling aan de zaal en € 20,- voor niet-

leden. Dit is inclusief koffie/ thee met een taartje! Opgave graag vóór 

zaterdag 19 maart 2022.  

Info/contact en opgave bij:  

Heleen Nijland-Meester, coördinator leeskringen Overijssel. 

heleen.nijland@hotmail.com of T: 053-5749624.                                                                                                                            
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