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Nieuwsbrief september 2022 
 

Beste leden, 

 

Nu de vakantieperiode weer bijna voorbij is starten we de diverse activiteiten van Vrouwen 

van Nu, afd. Bathmen weer op. 

Op zaterdag 10 september staat ons 75-jarig jubileumfeest in het Cultuurhuus gepland. 

Door de coronapandemie hebben we dit niet eerder kunnen vieren. Maar liefst 132 leden 

hebben zich aangemeld hierbij aanwezig te zijn. Mede dankzij de donatie van de 

boeldagcommissie is er een leuk en lekker programma. Wij, het bestuur, hebben er zin in. 

 

Maandagavond 5 september; 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 19 september; ledenavond lezing Annie Schreijer Europarlementariër 

(bestuur) 

 

Op deze avond zou Annie Schreijer een lezing verzorgen over haar werk in het 

Europarlement. Helaas heeft zij ons laten weten niet te kunnen komen. 

Wij hebben geen alternatief voor deze avond kunnen vinden. Daarom gaat de ledenavond in 

september niet door. 

 

Mededeling 

Noteer maandag 31 oktober alvast in uw agenda. Dan verzorgt onze eigen PLOT, met een 

toneelvoorstelling, de ledenavond. 

 

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: mevr. R. Kloosterboer. Welkom! 

 

 

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 

 

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

uiterlijk 25 september. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is natuurlijk 
ook altijd goed. 
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Van de Provincie 
 

7 en 8 september 2022; Handwerktentoonstelling VvN Overijssel Wesepe.  

Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Waar: In de Nicolaaskerk en in Het Wapen van Wesepe, aan de Dominee E. Kreikerlaan 8, 

8124 AP. Het unieke kerkje uit de 14e eeuw is zeker de moeite waard om te bezoeken en 

wij hopen dat wij een heleboel quilts van jullie daar mogen tentoonstellen. Aan de overkant 

zullen alle andere handwerken in de zaal tentoongesteld worden! 

Entree: leden 5 euro, niet leden 6 euro. De handwerkcommissie beschikt niet over een 

pinautomaat, dus graag cash betalen. 

 

Wandelen in de provincie. 

 

woensdag 21 september 2022 Vriezenveen 

Aanvang 9:30 uur. 

Locatie: De Zandstuve, Dennenweg 11, 7683 RS, Den Ham (let op in Den Ham en niet in 

Hardenberg) 

Afdeling Vriezenveen nodigt jullie uit om kennis te maken met de omgeving van de kern 

Den Ham. Een wandeling door het prachtige Zandstuvebos en over de Mageler Es met als 

markant punt de Joodse begraafplaats op de Es en aan de Esrand. 

 

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. 

 

Donderdag 17 november; Agrarische themadag: 'De gezonde levensstijl' 

Georganiseerd door Agrarische Commissie Vrouwen van Nu Overijssel. 

Aanvang 10:00 uur. 

Locatie: Feest- en sfeerlocatie ‘de Poppe’, Holterweg 23, 7475AT Markelo 

 


