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Nieuwsbrief maart 2020 
 
 

Maandagavond 2 maart en 6 april; haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal van 

Braakhekke 

Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond. 
 

Oproep contactdame rondom de wijk Noorderenk/Bergakker 

In verband met de verhuizing van de huidige contactdame zoekt het bestuur iemand die 

deze rol wil overnemen. Een contactdame zorgt, namens de Vrouwen van Nu, dat leden (in 

de betreffende wijk) bij ziekte, jubilea, overlijden, etc. bezocht worden en/of een attentie 
krijgen.  

Heeft u interesse contactdame te worden, neem dan contact op met Rolanda Fledderus, tel. 

542974. 

 
Herinnering  

Uitsluitend voor leden die zich hebben opgegeven: 

4 maart; voorstelling “opvliegers 5” schouwburg Lochem (cultuur- en excursiecommissie) 

12 maart; collage/schilderen Noaberlokaar (cursuscommissie) 
1 april; Agrarische excursiedagen Zwolle (agrarische commissie) 

 

Woensdag 25 maart; ledenavond met Özcan Akyol (Eus) (bestuur) 

 
Wij kennen Özcan Akyol beter als Eus van o.a. zijn columns uit 

de Stentor. Eus is opgegroeid in Deventer als jongste van drie 

broers. Zij hebben geen gemakkelijke jeugd gehad.  Hij 

studeerde journalistiek en Nederlands.  

Op radio en T.V. is hij bekend door o.a. DWDD, “de neven van 
Eus” en “onze man in Deventer”. Eus heeft enkele boeken en 

publicaties uitgebracht, waaronder “Eus” en “Turis”. 

 

Voor de vrouwen van Nu verzorgt hij deze avond een lezing over 
het werk en de wordingsgeschiedenis van Özcan Akyol. 

 

 

Özcan Akyol is een populair en gewaardeerd spreker, waarvoor veel belangstelling is. Als 
bestuur hebben we daarom besloten dat op deze ledenavond (vrouwelijke) introducees zijn 

toegestaan. Tegen een entreebedrag van € 10,00 p.p. nodigen wij u uit uw zus, buurvrouw, 

etc. mee te brengen. Uiteraard hopen wij dat deze introducee belangstelling heeft voor de 

Vrouwen van Nu, afd. Bathmen en bereid is om ook lid te worden. Programmaboekjes en 

aanmeldingsformulieren zijn deze avond aanwezig. Introducees die op deze avond lid 
worden van Vrouwen van Nu, afd. Bathmen krijgen het entreebedrag terug. 

 

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

19.30 uur. 
 

 

 

 

http://www.vrouwenvannu.nl/bathmen


Nieuwe leden 
Als nieuwe leden verwelkomen we: 

Alice Flierman-Bronswijk en Irma Wichers-Ruegebrink.  

Dames, van harte welkom! 

 
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 maart 2020. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is 

natuurlijk ook altijd goed. 
 

 

 
 

 

 

Van de Oranjecommissie Bathmen 

OudHollandse spelen tijdens Koningsdag! 

Nieuw op Koningsdag dit jaar…. Nou… nieuw… Terug van weggeweest kunnen we beter 

zeggen!  

In de middag van Koningsdag zal er in het centrum van Bathmen volop gestreden worden 

tussen diverse teams. Ze gaan de strijd aan op diverse onderdelen. Hierbij te denken aan: 
touwtrekken, Jenga XXL, het gatenkaasspel, spijkerbroek hangen, hooivork darten en hoe 

kan het ook anders koekhappen. 

Dit is natuurlijk ook geschikt om samen met je (buurt)vereniging de uitdaging aan te gaan 

met de andere (buurt)verenigingen uit Bathmen. Of onderling een team samen te stellen 
om te strijd aan te gaan. 

De onderdelen zijn dusdanig samengesteld dat jong en oud in hetzelfde team kunnen 

deelnemen. Stel je team samen en geef je op via info@oranjecommissiebathmen.nl. 

Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging en de mogelijkheden om het 
inschrijfgeld van €7,50 te voldoen. Aanmelden kan tot en met 2 april via het genoemde 

emailadres. 

We verwelkomen jullie graag als één van de teams op Koningsdag 
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Van de Provincie 
 
10 maart 2020 Streektaaldag (zie nieuwsbrief december 2019) 

Wijziging programma: 

Wegens zakelijke verplichtingen heeft het Book Duo, (Gert Jan Oplaat en Anita Bolink), haar 

optreden op onze Streektaaldag, helaas moeten annuleren. 
Gelukkig hebben wij het Cabaret duo Bert Eeftink en Paul Schabbink uit Goor bereid 

gevonden het middagprogramma te gaan verzorgen. 

 

Woensdag 18 en donderdag 19 Maart 2020; Provinciale Tentoonstelling 
handwerken en textiele werkvormen 

Locatie: Het Bonte Paard, Deventerweg 87, 7451MC 

Holten  

Openingstijden: 10.00-17.00 uur. 
Toegangsprijs: € 6,00, leden Vrouwen van Nu € 5,00 

➢ Overzicht diverse handwerken. 

➢ Dagelijks demonstraties. 

➢ Diverse handwerk- en quiltwinkels.  
➢ Overzicht en aanmelden Cursussen 2020-2021  

 Zie website: www.vrouwenvannu.nl/overijssel. 

 

 

Wandelen in de provincie 

 
Donderdag 26 maart 2020 Rijssen 

De route gaat door het prachtige bos en heide heuvellandschap en langs de Canadese 

begraafplaats. Er is gelegenheid om vooraf koffie te drinken bij café De Keizer en in de 

pauze bij café De Bister (alleen bij 12 km). Wie bij terugkomst een kop soep wil, kan dit bij 
de start aan De Keizer doorgeven. 

Afstand:   6 en 12 kilometer 

Starttijd:  9.30 - 10.00 uur 

Waar:       Café De Keizer, Holterstraatweg 186, 7462 PN Rijssen. 
Opgave:   voor 23 maart bij Hannie Hakvoort, T: 0548-62 58 62/06-219 304 64  

E: hanniehakvoort@hotmail.com  of bij Gesien Breukelman T: 0548-51 56 90   

E: vrouwenvannurijssen@gmail.com   

 
Woensdag 22 april 2020 Wierden     

Een prachtige wandeling in het buitengebied Notter in de gemeente Wierden.  

We starten en eindigen bij camping “De Grimberghoeve” en zijn in de pauze te gast bij 

camping “Mölke”.  

U wandelt in het mooie coulissen landschap van Twente. Consumpties zijn voor eigen 
rekening.  Wilt u na afloop gebruik maken van soep met een stokbroodje graag vermelden 

bij opgave.  

Afstand:    De wandeling is ca.10 km.  

Starttijd:  9.30- 10.15 uur 
Waar:      Camping De Grimberghoeve, Klokkendijk 14, 7467 PD Notter. (Gem Wierden) 

Opgave:   voor vrijdag 17 april 2020 bij Anja de Wilde. T: 06-133 902 09.  

E: jc.dewilde@kpnplanet.nl  

 
Dinsdag 26 mei 2020 Raalte 

Lekker wandelen door de prachtige omgeving van Raalte en door de bossen van het Relear. 

Na de wandeling is er soep met stokbrood te krijgen. (Voor de wandeling opgeven). Voor- 

en na de wandeling is er koffie en thee, alles voor eigen rekening. 

Er is een rustpauze op ong. 5 km. Hier is ook gelegenheid om wat te drinken.  
Afstand:    10 km. 

Starttijd:   9.30 uur en 10.15 uur 

Waar:       Gasterij de Noaber, nabij Schuilenburg, Raalte Noord, Landrechtweg 2, Raalte 

Opgave:   voor 21 mei bij Dinie Kroese. T: 0572- 354558 of E:  a.joxhorst@outlook.com  
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Van het landelijk 
 

Vrouwen van Nu gaat verhuizen 

In het najaar van 2019 is het Eigen Huis van Vrouwen van Nu verkocht en zal het landelijk 
bureau vanaf eind april 2020 een nieuw onderkomen vinden in het Castellum gebouw in 

Den Haag. Vanaf 1 mei is het nieuwe adres: Castellum gebouw, Loire 198, 2491 AM Den 

Haag. 


