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Nieuwsbrief november 2019 
 

Maandagavond 4 november en 2 december haak- en breicafé om 19.30 uur in een 

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

 

Oproep van het bestuur 

Januari, en dus ook de algemene ledenvergadering, nadert. Het moment dat onze 
penningmeester na een periode van 6 jaar het bestuur verlaat. Wij zijn op zoek naar dames 

die als algemeen bestuurslid willen toetreden tot het bestuur. Heeft u interesse neem dan 

contact met ons op via infovvnbathmen@gmail.com of 06 – 38937088 (Ineke). 

 
Excursiecommissie zoekt nieuwe leden. 

Vind je het leuk, om samen met onze commissie, leuke activiteiten/dagtochten te 

organiseren voor de leden van de Vrouwen van Nu. Kom dan op één van onze 

vergaderingen en maak kennis met onze gezellig, inspirerende commissie.  

Contactpersoon: Berni Stoevenbelt. E: berni@hotmail.nl 
 

Herinnering  

Donderdag 14 november Themadag Provinciale Agrarische Commissie (Agrarische cie.) 

Donderdag 28 november Thais koken in het Noaberlookaal (Cursuscie.) 
 

Woensdag 20 november; Lezing Willemijn Ahlers (bestuur) 

  

Een vrouw, die als man heeft geleefd. 
Een intensieve cursus Persoonlijk leiderschap dwong 

haar naar zichzelf te kijken. 

Vooral de vraag: “Wat houd je verborgen voor jezelf 

en anderen?”, kwam binnen. 

En dat leidde tot het besluit te zijn wie ze altijd al 
was: gewoon vrouw. 

Een transitieproces van enkele jaren volgde. Wat was 

de oorzaak, welke gevolgen had het. 

Welke keuzes had en maakte ze. Wat betekende dat 
voor haar relaties, haar werk en directe omgeving. 

Wat doet dat met anderen. Wat heeft het haar 

gebracht. 

Het geeft een beeld over transgenders waarover veel 
wordt gesproken maar ook veel onbekend is. 

 
(foto: Fotografie Ingeborg Lukkien) 

 
We stellen het zeer op prijs dat we haar als gast van Vrouwen van Nu, afdeling Bathmen, 

mogen ontvangen en kunnen leren van haar doorzettingsvermogen. 

Een verhaal over mogen, durven en kunnen zijn wie je bent! 

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

om 19.30 uur. 
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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 nieuw lid verwelkomen we: 

Mevrouw M. van Eerdt. Welkom! 

 

Nieuwsbrief per email ontvangen? 
Geef dan uw emailadres door via infovvnbathmen@gmail.com. 

Soms horen wij van leden dat zij de nieuwsbrief niet ontvangen hebben via de mail. 

Mogelijk is deze dan in uw spam-box of bij de ongewenste email terechtgekomen. Een 

oplossing is, als u bovenstaand emailadres toevoegt aan uw contacten.  

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 

 

 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com tot 

uiterlijk 24 november 2019. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is 

natuurlijk ook altijd goed. 

 
 

 

 

Van de Provincie 

 
19 november Schrijversmiddag Nowelle Barnhoorn geeft een lezing over haar 

boek “De tweelingparadox”. 

Een ééneiige tweeling begrijpt elkaar woordeloos en ze hebben 

daardoor geen andere speelkameraden nodig. Maar naarmate ze 

ouder worden tekenen toch de verschillen zich steeds duidelijker af...  
 

Nowelle zal voorlezen uit haar werk, vragen beantwoorden en 

signeren. 

 
Wanneer? Dinsdag 19 november 2019, van 13.30 tot 16.00 uur. 

Waar? Café/ Restaurant Het Bonte Paard, Deventerweg 87, 7475 MC 

Holten, tel 0548-361202. 

 
Kosten: € 12,50 bij vooruitbetaling via bankrekening:  

NL29 RABO 012 69 94 358 t.n.v. Vrouwen van Nu, o.v.v. naam en afdeling. 

€ 15,00* bij betaling aan de zaal en € 17,50* voor niet-leden. 

*Prijs is inclusief een kopje koffie/thee bij binnenkomst. 

Opgave vóór zaterdag 16 november 2019. 
Info/contact en opgave bij: coördinator leeskringen Heleen Nijland-Meester,  

heleen.nijland@hotmail.com of 0547-364715 

 

Wandelen in de provincie 
Schoonheten 

Een prachtige wandeling over de Sallandse Heuvelrug. Bij Herberg De Pas in Haarle, 

gemeente Hellendoorn, starten we met een route van 6 km en daar komen we ook terug 

voor de pauze, waarna voor de liefhebbers nog een route van 4 km volgt. Er is koffie/thee 
en soep verkrijgbaar. 

Afstand: ca. 10 kilometer, opgesplitst in 6 en 4 kilometer. 

Wanneer: dinsdag 26 november 2019 

Starttijd: tussen 9.30 en 10.15 uur 

Waar:  Herberg De Pas,  Molenweg 2,  7448 RE Haarle 
Opgave: voor 21 november 2019 bij Jenny Kruger, 

E: schoonheten.voorzitter@gmail.com  of T: 0572-321513 

Nadere informatie https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-de-provincie 
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Dalfsen 

Een prachtige wandeling in het mooie Dalfsen. We starten en eindigen bij Café-Restaurant 
Het Boskamp en zijn voor de pauze te gast bij Kappers in Hoonhorst. U wandelt via fraaie 

bospaden langs twee schitterende landgoederen. Consumpties zijn voor eigen rekening. Wilt 

u na afloop gebruik maken van soep + stokbrood graag vermelden bij opgave. 

De wandeling is ca. 10 km. Mocht er voldoende animo zijn voor een korte route van ca. 5 
km. dit van tevoren aangeven. U komt dan slechts langs 1 landgoed en er is geen rustpunt 

onderweg.  

Afstand: de wandeling is ca. 10 km (5 km. op aanvraag) 

Wanneer: donderdag 23 januari 2020 
Starttijd: tussen 9.30 en 10 uur 

Waar: Café-Restaurant Het Boskamp, Sterrenbosweg 2, 7722 KG Dalfsen (volg bordjes 

camping Starnbosch) 

Opgave: vóór 18 januari 2020 bij Alwine Spierenburg E: aspierenburg52@gmail.com                                

of T: 0529 433734 
 

Kantklosdag op 31 januari 2020 

Plaats:   Oudheidskamer Holten 

Adres:    Dorpsstraat 25-27, 7451 BR Holten 
Tijd:       10.00 – 15.00 uur 

Kosten:  leden €20,00 en niet-leden €25,00 

Het is een ontmoetingsdag voor kantklossters en er wordt weer een leuk werkje geklost.  

Opgaven vóór 1 januari 2020 bij:  handwerkcommissie.overijssel@gmail.com 
Of telefonische bij: Alie Schakelaar, cursussecretariaat,  tel. 0572-355084 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de cursus: Zeeuwse tas breien. 

Plaats:    Schuilenburg, Landrechtweg 2,  8103 RB, Raalte 

Datums:  9 januari, 6 februari, 27 februari 2020  
Tijd:        10 – 12 uur 

Kosten:   leden €36,00 en niet-leden €45,00 exclusief materiaal. 

Opgave vóór 1 December 2019 bij: handwerkcommissie.overijssel@gmail.com 

 

Bridgedag 2020 
Wanneer: 12 februari  

Waar      : het Wapen van Wesepe  

Adres     : Ds. Kreikenlaan 8, Wesepe 

Noteer dit vast in uw agenda!!  
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    UITNODIGING FEMTALK DEDEMSVAART 18 
NOVEMBER 
 
Hoe verdeel jij zorg en werk?   
Vrouwen in Nederland besteden nog altijd twee keer zoveel tijd aan zorg dan mannen.  

Zij zorgen voor de kinderen, voor het huishouden en steken tijd in mantelzorg.  

Dit belemmert soms werken of fulltime werken.  

Hoe zit dat bij jou? Werk jij en zo ja, hoeveel?  
Of waarom werk je niet? We gaan tijdens deze avond graag met vrouwen uit de regio in 

gesprek! Vrouwenplatform Carree organiseert deze FEMtalk in samenwerking met Vrouwen 

van Nu Overijssel.   

 
  

PRAKTISCHE INFO  
Datum/tijd: Maandag 18 november 2019 van 20.00 – 22.00 uur  

Locatie:  kantine van Vechtdalcollege, Botermanswijk 1, Dedemsvaart  

Parkeren: 1ste afslag bij de Kinderboerderij De KiBo, bij de Citadel(sporthal)  
 

  

FEMTALK 
De regionale FEMtalk wordt georganiseerd in het kader van de landelijke Alliantie Samen 

Werkt Het! 
De FEMtalks richten zich op de positieverbetering van financieel kwetsbare groepen 

vrouwen. De “Alliantie Samen werkt het!” is een samenwerking van Bureau Clara 

Wichmann, Movisie, Nederlandse Vrouwen Raad, WO=MEN, WOMEN Inc. en het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  
en loopt van 2018 tot en met 2022.  

  

PROGRAMMA  
19.45:      Inloop  

20.00:      Opening door wethouder Luiten 
20.10:      Introductie FEM-talk en inleiding verdeling zorg en werk door   

                Elly Brinkhof bestuurslid Carree 

20.30:      Sprekers/rolmodellen over hun weg naar werk en verdeling zorg en werk. 

                  -Schrijfster Esther Scholten  
                  -Ondernemer Charlotte Ekstercate   

21.00:      In gesprek met vrouwen uit de regio Hardenberg, wat vinden zij?                                                                                                        

21.30:      Wat is nu ons eindoordeel? Input voor de landelijke alliantie en Den Haag 

22.00:      Einde  
             
                                   

 Aanmelden                                                                                                      
U kunt zich aanmelden via de website van Carree: 

http://vrouwenplatformcarree.nl/evenement/regionale-femtalk-

verdeling-zorg-en-werk-indedemsvaart/   
 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Janny Prins (06 391 

49 407) 

Of Gineke Peltjes (06-30955705) van de werkgroep Hardenberg. 


