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Nieuwsbrief oktober 2022 
Beste leden, 

 

10 september; terugblik jubileumfeest  

Wij kunnen terugzien op een geslaagd jubileumfeest. Het was gezellig, het optreden van de 

Neighboursisters was geslaagd en de hapjes van het high wine buffet waren lekker. 

Tijdens het feest zijn er foto’s gemaakt en is er een powerpoint presentatie getoond. Deze 

foto’s en de presentatie willen we graag op onze website zetten. Bent u tijdens het feest 

aanwezig geweest en heeft u er bezwaar tegen, dat een foto waarop u mogelijk staat op de 

website wordt geplaatst, laat dat dan vóór 7 oktober weten via het mailadres 
infovvnbathmen@gmail.com. 

 

Maandagavond 3 oktober; haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal van 

Braakhekke 

Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond.  

 

Woensdag 19 oktober; ledenavond Paul Viskot (bestuur) 

Een graf in Thailand, de Birmaspoorlijn en de vertrekhal van 

Schiphol uit de jaren 30. De gekoesterde documentaire van Paul 

Kotvis uit Bathmen over zijn oudoom Bram Olckers die in de 

Tweede Wereldoorlog is omgekomen, heeft vorm gekregen en gaat 

op 22 oktober in première. 

Tijdens de ledenavond komt Paul vertellen hoe de documentaire tot 

stand is gekomen en krijgen we een trailer te zien. 

Onder de aanwezige leden worden er tijdens deze ledenavond 20 

kaartjes verloot voor de première op zaterdag 22 oktober in het 

Cultuurhuus. 

 

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

19.30 uur. 

 

Zaterdag 22 oktober; Boeldag manege ’t Ruiterkamp (oliebollencommissie) 

De oliebollencommissie is op zoek naar dames die willen helpen oliebollen te bakken en/of 

te verkopen. Wil je hierbij helpen geef je dan op bij Mieke Broekhuis: 

T: 06-1545 8463 of E: miekebroekhuis@hotmail.com 

Graag tijdstip vermelden wanneer je wilt helpen. 

 

Bakken: Verkopen: 

7.00 - 10.00 uur 

10.00 - 13.00 uur 

13.00 - 15.00 uur 

10.00 - 12.00 uur 

Vanaf 12.00 uur 

 

 

Maandag 31 oktober; toneelvoorstelling PLOT 

Dinie Jansen heeft speciaal voor ons 75-jarig jubileum een toneelvoorstelling geschreven. 

Het gaat over een reünie van vriendinnen die lid zijn van de Vrouwen van Nu. 

Tijdens een activiteit van VvN, 25 jaar geleden, is er iets gebeurd. Maar wat? 

Via sketches en liedjes, die hopelijk voor veel leden herkenbaar zijn, wordt duidelijk wat er 

is gebeurd. 
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De voorstelling begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal is open om 

19.30 uur. 

 

Donderdag 17 november; Agrarische Themadag (agrarische commissie) 

Donderdag 17 november organiseren de Vrouwen van nu Overijssel weer de Agrarische 

Themadag dit keer bij Zalencentrum "De Poppe "in Markelo. Het programma is vermeld in 

de flyer, die als bijlage bij deze nieuwsbrief is gevoegd. Indien u wilt deelnemen aan deze 

dag zal de Agrarische commissie voor aanmelding zorgdragen.  

Graag aanmelden vóór 31 oktober via: 

Margreet Preuter T: 06 - 5530 1830 of E: mts.preuter@comveeweb.nl  

Erica Korenblik T: 06 - 1975 5182 of E: erica.korenblik@gmail.com 

 

17 december: excursie “de Orchideeën Hoeve” in Luttelgeest (excursiecommissie). 

Vertrek uit Bathmen 14.00 uur en rond 15.00 uur arriveren we. Je wordt hier warm 

ontvangen met koffie met kerstgebak. Daarna heb je de tijd om lekker rond te struinen in 

het park, op de gezellige kerstmarkt en in de winkel. Vanaf 

16.30 uur is de kaarsjesavond geopend, maar tot die tijd 

kunt u heerlijk op eigen gelegenheid rondwandelen in 

Orchideeënhoeve.  

Om 17.30 uur kun je gaan genieten van een lekkere 

stamppotmaaltijd (2 soorten stamppot). Het dessert is een 

heerlijk kerstdessert. 

Neem een stukje WinterDroom mee naar huis en verras je 

geliefde met een decemberlekkernij of een mooi sieraad 

van één van de gezellige kerstkraampjes. 

Voor vertrek krijgt iedereen nog een gratis orchidee mee 

naar huis. Om 20.30 uur begint de terugreis. Verwachte 

thuiskomst tussen 21.30 en 00.00 uur. 

Opgave voor: 20 oktober a.s. Hanny Klein Lankhorst lkleinlankhorst@hotmail.com 

Kosten € 62,00 incl. vervoer overmaken op rekeningnummer NL 79 RABO 0373 8678 67 

t.n.v. Wieneke Willemsen 

 

10 februari 2023: SCRUM folkmuziek (excursiecommissie) 

Noteer deze datum vast in uw agenda  

https://youtu.be/MsvSo6VP2x8?list=RDMsvSo6VP2x8&t=53 

 

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 

Bijlage: flyer agrarische themadag 

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

uiterlijk 28 oktober. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is natuurlijk 
ook altijd goed. 

 

 

Van de Provincie 
 

Wandelen in de provincie. 

woensdag 26 oktober 2022 Espelo/Holten  

Aanvang 9:30 uur. 

Locatie: Sportpark Meermanskamp, Valkenweg 4 te Holten. 

De wandelgroepen van Espelo en Holten nodigen jullie uit om te komen genieten van de 

mooie Holterberg. 
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