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Nieuwsbrief april 2018 
 
 
 

Maandagavond 9 april en 7 mei haak- en breiavond om 19.30 uur in een zaal van 

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

 

Herinnering voor de dames die zich hebben opgegeven voor de schouwburg 

(Cultuur- en Excursiecommissie): 
11-04-2018  Musical Annie M.G. Schmidt  

01-05-2018  Toneelstuk Ma 

Voor vervoer wordt gezorgd, vertrek (beide keren) om 19.00 uur bij Boode. 

 
Zaterdag 14 april provinciale jaarvergadering VvN in De Baron, Julianastraat 54, 

Dedemsvaart 

De provinciale jaarvergadering is door alle leden van de VvN bij te wonen. Aanvang 

vergadering 11.00 uur, ontvangst vanaf 10.30 uur. Van 12.00 tot 13.00 uur is er een lunch, 
daarna een rondleiding in de tuinen van Mien Ruys. Om 15.00 uur is het programma 

afgelopen. Opgave z.s.m. bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com of per 

telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur).      

 

Woensdag 18 april Voorjaarswandeling (wandelcommissie) 
Vertrek, per auto, vanaf Boode om 11.00 uur naar het startpunt van de wandeling.  

Tussendoor wordt er geluncht (zelf brood en drinken meenemen). Tussen 14.30 en 15.30 

terug in Bathmen. Iedereen is van harte welkom en om het leuk te houden voor iedereen, 

wordt het tempo gemakkelijk aangepast. Opgave vooraf is niet nodig. 
Nadere informatie; Erna Wagenaar, 06-23992245. 

Noteer vast in uw agenda: 

Najaarswandeling dinsdag 9 oktober 2018. 

Nieuwjaarswandeling dinsdag 8 januari 2019. 
 

Donderdag 19 April 2018 8.00 uur Dagtocht “Ambachtelijk Gouda”. (Cultuur- en 

Excursiecommissie) 

Om deze leuke dagtocht door te kunnen laten gaan zijn nog minimaal 10 deelnemers nodig. 

Opgeven kan t/m 5 april. U mag ook niet leden meevragen, dus als u nog een leuke 
vriendin, buurvrouw, dochter, schoondochter mee wil nemen, dan kan dat. Vertrek vanaf 

Boode om 08.00 uur.  De kosten voor deze excursie zijn € 58,00. Zie voor het programma 

de nieuwsbrief van maart 2018. 

Opgave bij Nel Nicasie, T: 0570-541726 of E: nel@nicasie.nl. 
Laat de Cultuur- en Excursiecommissie niet in de steek. 
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Woensdag 25 april afdelingsavond lezing Samir Maglajlić “Nederland door de ogen 

van een vluchteling” (bestuur) 

Samir Maglajlić is geboren in BanjaLuka in het voormalige Joegoslavië. Samen met zijn 
vrouw vluchtte hij twintig jaar geleden naar Nederland. Op zijn eigen, onnavolgbare wijze 

vertelt Samir het verhaal van zijn leven en heeft hier een boek over geschreven. “Nederland 

door de ogen van een vluchteling” is zijn zoektocht naar geborgenheid, vrede en veiligheid. 

Gedreven door een enorme wens om mensen met elkaar te verbinden deelt hij zijn droom 
en zijn visie met de lezer. Zijn verhaal is een hartstochtelijk pleidooi om, ongeacht afkomst, 

religie, status en huidskleur, respectvol met elkaar om te gaan. Het boek is tijdens de 

afdelingsavond te koop voor € 10,00. De opbrengst schenkt Samir aan goede doelen.  

De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal is open 
om 19.30 uur. 

 

Dinsdag 18 september 2018 - Prinsjesdag.  (Cultuur- en Excursiecommissie) 

Het woord 'Prinsjesdag' werd al in de 17e en 18e eeuw gebruikt voor de viering van de 

verjaardagen van de Prinsen van Oranje. Vooral die van stadhouder Prins Willem V leidde 
tot grote volksfeesten. Dat kwam er ook voor zijn zoon toen die in 1813 door een 

opgetogen bevolking na zijn ballingschap werd ingehaald en tot koning gekroond. Mensen 

zijn het woord 'Prinsjesdag' toen gaan gebruiken voor elke feestelijke gebeurtenis van een 

Oranje. Verjaardagen, bruiloften en dus ook voor de opening van de Staten-Generaal, 
waarbij de troonrede wordt voorgelezen.  

Voorafgaand aan de troonrede trekt er tussen 13:00 en 13:15 uur een koninklijke stoet 

door Den Haag. De koning en de belangrijkste leden van het Koninklijk Huis maken een 

rijtoer met de Glazen Koets, die de Gouden Koets 
tijdens de restauratie vervangt, van Paleis 

Noordeinde via het Lange Voorhout naar de 

Ridderzaal op het Binnenhof.  

Tijdens Prinsjesdag is het mogelijk om de rijtoer 
van de Glazen Koets van dichtbij mee te maken 

vanaf een aparte tribune op het Lange Voorhout. 

Programma in Den Haag Prinsjesdag 2018 

12:45 - Glazen Koets rijdt van de Koninklijke 

stallen naar Paleis Noordeinde 
13:00 - Vertrek rijtoer koninklijke stoet van Paleis 

Noordeinde naar het Binnenhof 

13:15 - Troonrede Ridderzaal 

13:50 - Glazen Koets vertrekt vanaf het Binnenhof richting Paleis Noordeinde 
14:00 - Balkonscène Paleis Noordeinde 

Programma deelnemers aan deze excursie 

Om 08.30 uur vertrek vanuit Bathmen, bij Boode, rechtstreeks naar Den Haag. De 

chauffeur zal u zo dichtbij mogelijk afzetten en de bus zal buiten de stad parkeren. 
In Den Haag krijgt u de entreekaarten voor de tribune op de Lange Voorhout uitgereikt en 

gaat u op eigen gelegenheid naar de tribune. De tribune is vanaf 10.00 uur geopend, en u 

dient om uiterlijk 11.30 uur aanwezig te zijn op uw plek. Aansluitend duurt het programma 

dan tot 14.00 uur. Het is wel verstandig om zelf een broodje of iets dergelijks mee te 

nemen. Van 14.00 uur tot 15.30 uur heeft eenieder vrijaf om zelf den Haag in te gaan. 
Brengt u vooral een bezoek aan de Passage en het Binnenhof.  

Om 15.30 uur nemen we afscheid van Den Haag en rijden we huiswaarts. Om ca. 18.00 uur 

aankomst in Bathmen. 

Inbegrepen: 
o Vervoer per luxe touringcar met faciliteiten en goede dagtochtenchauffeur. 

o Tribuneplaats         

o Vrije tijd om te winkelen 

Niet inbegrepen: koffiestop op de heenreis (ca. € 7,00) 
Opgave bij Nel Nicasie, T: 0570-541726 of E: nel@nicasie.nl voor 13 April 2018. 

Kosten voor deze excursie € 39,00. Ook bij deze dagtocht mag u niet leden meevragen. 
 

 

 

mailto:nel@nicasie.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_yIGZnozaAhXEQ8AKHTrOAt4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.flickr.com/photos/faceme/29698894852&psig=AOvVaw3ceLhqGpl7mFmz4tK8UU4i&ust=1522230908106792


Zondagmiddag 7 oktober 14.30 uur Debbie Petter in Cultuurhuus Braakhekke  

Deze voorstelling wordt samen met de cultuurcommissie en Cultuurhuus Braakhekke 

georganiseerd. Voor leden van de Vrouwen van Nu, afdeling Bathmen, is de voorstelling 
gratis bij te wonen. Kaartjes zijn op de afdelingsavonden van 25 april en 28 mei, op 

vertoon van uw ledenpas, te verkrijgen. Kaarten die over zijn worden daarna via het 

Cultuurhuus verkocht voor € 17,50 per stuk. 

 
Mededelingen 

Overleden: op 24 februari mw. G. Tuitert-Wassink 

 

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: 

Anny in ’t Veld, Peter Mulderstraat 9, 7437 VW Bathmen 

 
Facebook 

Kijkt u ook nog eens op onze FB pagina Vrouwen van Nu Bathmen voor de laatste nieuwtje 

(ook nieuws uit ons dorp)  en op de FB pagina van Vrouwen van Nu Overijssel, hier kunt u 

zich voor aanmelden. Dit is een besloten groep. 
 

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 30 april 2018. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) 
is natuurlijk ook altijd goed. 

 

WIJ WENSEN U VROLIJKE PAASDAGEN! 
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Van de Provincie 

 

Wandelen in Steenwijk 
Op de grens van Overijssel, Friesland en Drenthe heeft de afdeling Steenwijk een mooie 
wandeling van 10 km uitgezet waar we kunnen genieten van afwisselend landschap in de 

omgeving van Willemsoord, De Pol en landgoed De Eese. 

Halverwege de wandeling is er een gratis koffiepauze/sanitaire stop. 

Bij binnenkomst is er gelegenheid voor een kop koffie/thee en na afloop is er een kop soep 
en een broodje verkrijgbaar. De kosten hiervoor bedragen € 8,00. Indien u hiervan gebruik 

maakt, graag het verschuldigde bedrag bij binnenkomst voldoen. 

Wanneer: dinsdag 24 april  

Starttijd: tussen 9.30 en 10.15 uur 

Waar:  Café De Steen, Steenwijkerweg 155, 8338 LB Willemsoord 
Opgave: uiterlijk 19 april bij: Jenny Hielkema  hhielkema25@ziggo.nl   

0521-513627 of bij  

Hennie van der Sluis hennievandersluis@icloud.com 0521-515771 

 
 

Commissie Cultuur, projectgroep kunst/tuinen 
Bezoek aan de voorjaarstuin “De Salaborgh” en museum de Fundatie met 

beeldentuin en nieuwe expositie in kasteel het Nijenhuis. 

Onder het genot van een kop koffie/thee met cake, krijgen we uitleg over de tuin en kunnen 
de tuin verder bewonderen.  Voordat we naar Heino gaan wordt u de gelegenheid gegeven 

om uw eigen meegebrachte lunchpakket te nuttigen. Bij de Fundatie krijgen we een 

rondleiding door een gids. 

Ontvangst: om 10.30 uur Schoonhetenseweg 33, 8111 MD te Heeten.   
Wanneer: dinsdag 1 mei.       

Kosten: € 12.50 plus entree van de Fundatie € 8.00, of gratis met museumjaarkaart of 

soortgelijke kaart.  

Kosten voor niet-leden: € 15. -- plus entree.  
Opgave:  tot 25 april bij Ineke Grotenhuis 0572-381283 of  

ineke.grootenhuis@gmail.com en bij Harmien Lubberding 0570-562465 of 

harmien.lubberding@gmail.com   

Betaling: NBVP Vrouwen van Nu: NL29RABO0126994358 onder vermelding van naam, 

activiteit, afdeling en aantal personen. Deze excursie gaat door bij een 
minimale deelname van 16 personen. 

 

 

NIEUW IN OVERIJSSEL!! 
De SUMMERSCHOOL 25 JULI 2018 voor wie dan niet met vakantie is. 
Locatie: De Maathoeve te Heeten 

Tijd: 9.30 tot 16.00 uur 

PROGRAMMA: 

Koken en lunchen met Mahnaz Abessi uit de Perzische Keuken. 
Een lezing van Yfke Laanstra over bewustzijn en de invloed van nieuwe technologieën op 

ons leven. 

Kosten: €35 p.p. voor-leden en €40 p.p. voor niet-leden.  

Deze prijs is inclusief lunch en drankjes. All-in dus. 
Opgave vóór 25 juni,  info@vrouwenvannuoverijssel.nl of 06 40504183 

Betaling: Banknr: NL37RABO0373051107 t.n.v. Vrouwen van Nu Overijssel onder 

vermelding van SUMMERSCHOOL 2018, naam, emailadres, afdeling. 
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