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Nieuwsbrief november 2022 
 

Mededelingen bestuur 

Volksdansgroep 

Mevrouw Bruil heeft ons laten weten dat de volksdansgroep besloten heeft per 3 oktober jl. 

te stoppen wegens te weinig belangstelling. Wij danken de dames van de commissie hierbij 

alvast voor hun jarenlange inzet. 

Oliebollencommissie 

Het maken en verkopen van oliebollen tijdens de boeldag was wederom een groot succes.  

Aan alle dames die meegeholpen hebben, hartelijk dank! 

PLOT 

Een speciaal woord van dank aan de dames van PLOT en schrijfster/regisseuse Dinie 

Jansen. Op maandag 31 oktober hebben veel leden de jubileumvoorstelling “De Reünie” 

bijgewoond. Het was een zeer geslaagde avond. 

 

Maandagavond 7 november; 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 november; Film “Vrouwen van het land” Annejet Brandsma (bestuur) 

 

In de documentaire Vrouwen van het Land komen 

verschillende generaties plattelandsvrouwen door heel 

Nederland aan het woord. Documentairemaker Annejet 

Brandsma onderzoekt de (sociale) positie van deze 

vrouwen in onze geschiedenis aan de hand van 

persoonlijke verhalen en historische (agrarische) 

ontwikkelingen en draagt zo bij aan een gelaagde 

beeldvorming van de identiteit, emancipatie en positie 

van de plattelandsvrouw in Nederland. De verhalen van 

de vrouwen worden omlijst door de persoonlijke ontwikkeling en reflecties van de 

documentairemaker gedurende het maakproces.  

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

open om 19.30 uur. 

 

Woensdag 14 december; Kerstviering met Gery Groot Zwaaftink (bestuur) 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

De kerstcollecte, na afloop van deze avond, komt ten goede aan “Wensambulance Oost 

Nederland”. 

 

Vrijdag 10 februari 2023; SCRUM Back To Basic (excursiecommissie) 

 

In een periode waarin alles anders is, besef je pas wat er echt 

belangrijk is. Voor de mannen van Scrum bleek dat, uiteraard, de 

folkmuziek in al zijn puurheid te zijn. 

Na twee jaar verplichte rust, op jezelf teruggeworpen, zittend met een 

instrument op de bank, werd het verlangen om met vrienden muziek 

te maken met de dag groter. Gelukkig overleeft de liefde voor muziek 

altijd! Voor de nieuwe theatershow ‘Back to Basic’ gaat 

Scrum terug naar de basis van zijn bestaan: de muziek staat centraal. 
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Zes muzikanten met hun akoestische instrumenten, een voorliefde voor de pure en eerlijke 

folkmuziek die in Ierland en Schotland. 

Samen met het publiek worden de verschillende facetten van de folkmuziek verkend. Van 

tijdloze klassiekers tot gloednieuw eigen werk van de band. Van klein en breekbaar tot 

groots en meeslepend! 

Opgave bij Hanny Klein Lankhorst: E: lkleinlankhorst@hotmail.com of T:06 252 588 25 

Parkgebouw Rijssen, kosten € 23,50 excl. vervoer. 

Bij opgave het geld graag over maken op rekeningnr.: NL79 RABO0 3738 678 67 

t.n.v. Wieneke Willemsen 

https://youtu.be/MsvSo6VP2x8?list=RDMsvSo6VP2x8 

 

Nieuwe leden 

Als nieuw leden verwelkomen we: de dames Bonneur en Eilerts. Van harte welkom! 

 

Contactgegevens van de bestuursleden 

Op verzoek vermelden wij hieronder de contactgegevens van de bestuursleden: 

Voorzitter: Geja van den Noort, T: 06 1018 5198, E: voorzittervvnbathmen@gmail.com 

Secretaris: Ineke Oosterwegel, T: 06 3893 7088, E: infovvnbathmen@gmail.com 

Penningmeester: Berni Stoevenbelt, T: 06 3890 9877, E: penningvvnbathmen@gmail.com 

Ledenadm.: Rolanda Fledderus, T: 0570 542974, E: ledenvvnbathmen@gmail.com 

Alg. bestuurslid: Wilma ten Have, T: 06 4409 8585, E: atenhave_oxe@hotmail.com 

Alg. bestuurslid: Margreet Spierings, T: 06 2489 0327, E: spieringsmargreet@gmail.com 

 

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com tot 
uiterlijk 25 november. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is natuurlijk 
ook altijd goed. 
 

Van de Provincie 
 

Wandelen in de provincie 

Woensdag 23 november 2022; Diepenheim 

Waar: Zalencentrum Diepenheim, Goorseweg 22a, 7478BD Diepenheim 

Parkeren: Parkeerplaats zalencentrum Diepenheim 

Starttijd: 9.30-10.15 uur. Afstand: 5-10 KM 

Beschrijving: Leden van VvN en introducees zijn van harte welkom om te komen wandelen 

en genieten in de mooie omgeving rond Diepenheim. Want Stedeke, zoals Diepenheim ook 

wel liefkozend genoemd wordt, is omringd door 6 kastelen, die op prachtige landgoederen 

staan. Vooral in de herfst is het in deze bossen bijzonder sfeervol.  De start en finish van 

beide afstanden en de stop van de 10 KM  is bij Zalencentrum Diepenheim.  De koffie staat 

altijd klaar.  Na de wandeling is er soep en broodjes. Wilt u lunchen, dit bij opgave graag 

aangeven. Alles is voor eigen rekening. 

Opgave: t/m zondag 20 november 2022 bij: 

Frederika Reurink T: 06-29788187/E: janfrederika@hotmail.com  

Graag per afdeling aanmelden, inclusief de introducees.  

 
Oproep voor nieuwe coördinator werkgroep wandelen per 1 januari 2023 

Vanuit de regio Zwolle is er een aanmelding maar graag zien wij ook nog uit een ander deel 

van de provincie een aanmelding. Neem voor verdere informatie contact op met: 

Lubby van Lubek, T: 06-38905730 of Betsie Ramerman, T: 0546 563504. Een mail sturen 

naar vrouwenvannuwandelen@gmail.com kan natuurlijk ook. 
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