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Nieuwsbrief november 2018 
 

Maandagavond 5 november en 3 december haak- en breicafé om 19.30 uur in een 

zaal van Braakhekke 

Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond. 
 

Maandagavond 26 november: lezing door Jan Bornebroek Boerenmagie (bestuur) 

 

Onder “boerenmagie” wordt alles verstaan waaraan in het 
volksgeloof, de volkscultuur en de volksgeneeskunst van 

oudsher op het platteland van oostelijk Nederland een 

magische, onheil afwerende en genezende werking en kracht 

werd toegeschreven. Vanaf de prehistorie tot in de 20ste eeuw 
werd het dagelijkse doen en laten van de bewoners van deze 

regio beïnvloed door bijgeloof. Zelfs in de huidige moderne tijd 

zijn daarvan nog veel voorbeelden aanwijsbaar. Gevel- en 

stiepeltekens, stalramen, muurankers, oeleborden, 

heilsknopen, levensbomen, hazelaar, lijsterbes en vlierstruik 
om er maar een paar te noemen, hadden oorspronkelijk 

allemaal een magische waarde.  
Jan Bornebroek is schrijver en historicus en kent ze, als 'boerenmagicus' allemaal. In zijn 

lezingen over boerenmagie laat hij zien dat gebruiken van vroeger ook nu nog betekenis 
hebben. 

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

om 19.30 uur. 

 
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 J. Swart-Bolken, J. Swart-Verhaar en A. v.d. Wal. 
 

 

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 24 november 2018. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 
18.00 uur) is natuurlijk ook altijd goed. 
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Van de Provincie 

 

 

Wandelen in de provincie 
 
Afdeling Balkbrug 

Afdeling Balkbrug heeft een mooie wandeling van 10 km uitgezet waar we kunnen genieten 

van een historische omgeving, Ommerschans, die dit jaar zijn 200-jarig bestaan viert en 

een prachtig landschap heeft op de grens van Ommen en Balkbrug. Halverwege de 
wandeling is er tijd voor een kopje koffie/sanitaire stop. De dag gaat altijd door en de 

deelname is op eigen risico. Graag even afmelden bij terugkomst! Bij binnenkomst is er 

gelegenheid voor een kop koffie/thee met koek. Na afloop is er een kop soep en 2 broodjes 

verkrijgbaar. De kosten bedragen € 6,50. 
Indien u hier gebruik van maakt, graag het verschuldigde bedrag bij binnenkomst voldoen 

en vermelden bij opgave met het aantal deelnemende personen.  

Alle andere versnaperingen zijn voor eigen kosten en op locatie te betalen. 

Wanneer: 28 november 2018 
Starttijd: tussen 9.30 en 10.15 uur 

Waar: MFC Trefpunt Balkbrug, Meppelerweg 34, 7707 BD Balkbrug 

Opgave: uiterlijk vrijdag 23 november 2018 met naam, afdeling en eventueel opgave soep 

met broodjes bij Hennie Haasjes 0523-657093 of bij Joke Put- Korenberg, 
secretaris.balkbrug@vvnov.nl. 

 

 

PROVINCIALE  BRIDGEDAG OVERIJSSEL 2019        

                                                                             
Woensdag 13 februari 2019 wordt de jaarlijkse provinciale bridgedag 

gehouden. 

Locatie: Bij Ne9en, Canadastraat 9, 8141 AA Heino. Tel. 0572-391302. 

09.00 uur – 9.45 uur: ontvangst met koffie 
10.00 uur – 12.00 uur: bridgen 

12.00 uur – 13.30 uur lunch 

13.30 uur – 15.00 uur: bridgen 

15.00 uur – 16.00 uur: uitslag   16.00 uur: einde. 
Kosten: € 25,00 p.p.;   niet-leden betalen € 30,00 p.p. 

Geld overmaken naar rekeningnummer NL29RABO 0126 994 358. t.n.v. commissie cultuur, 

bridgedag. Bij betaling de namen van de betreffende deelnemers vermelden. 

Betaling is bevestiging van deelname. Opgave per mail tot 1 februari naar: 

jettenjo@outlook.com 
 

 

STREEKTAALDAG 2019  

Wanneer: dinsdag 12 maart 2019  
Tijd: 10.00-16.00 uur, zaal open 9.30 uur. 

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

0529 452047 

Kosten: € 25,00 incl. koffie/thee en lunch, niet-leden € 30,00  
Opgave: zo spoedig mogelijk, vol is vol, tot uiterlijk zaterdag 23 februari 2019 bij Annie 

Brand, brandannie@hotmail.com of 0521 850697  

Aanmelden per afdeling: Na bevestiging van de opgaven het verschuldigde bedrag zo 

spoedig mogelijk overmaken naar NL29 RABO 0126994358 t.n.v. Commissie Cultuur te 
Nieuw Heeten, onder vermelding van 'Streektaaldag' naam afdeling en het aantal 

deelnemers. 

Programma vóór de middag: de heer Harry Morshuis uit Oldenzaal, publicist, spreker en 

auteur van Twents lesmateriaal.  

Daarna draagt mevrouw Dientje Jonkeren-Kwant uit Gramsbergen, oud-lid van de 
werkgroep Streektaal, voor uit o.a. eigen werk. Ná de middag: treedt Thijs Kemperink op. 

Een bourgondische Tukker, cabaretier en presentator, die inmiddels ook buiten de eigen 

regio razend populair is. 
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