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Nieuwsbrief september 2019
Maandagavond 2 september en 7 oktober haak- en breicafé om 19.30 uur in een
zaal van Braakhekke
Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond.
Mededeling Cultuurhuus Braakhekke
Vanaf 1 september 2019 worden nieuwe consumptiemunten ingevoerd. Dit worden oranje
breekmunten. De oude munten kunnen nog worden ingeleverd tot 1 januari 2020.
Excursiecommissie zoekt nieuwe leden.
Vind je het leuk, om samen met onze commissie, leuke activiteiten/dagtochten te
organiseren voor de leden van de Vrouwen van Nu. Kom dan op één van onze
vergaderingen en maak kennis met onze gezellig, inspirerende commissie.
Contactpersoon: Berni Stoevenbelt. E: berni@hotmail.nl
Provinciale wandelingen Vrouwen van Nu, afd. Overijssel
Leden van Vrouwen van Nu, afd. Bathmen wandelen regelmatig mee met de in onze
provincie georganiseerde wandelingen. Hiervoor bestaat een Whats App groep, beheerd
door Erna Aaftink. Via deze app kunt u aangeven of u wilt meewandelen en wordt het
gezamenlijke vervoer geregeld. Wilt u toegevoegd worden aan deze app, stuur dan een
berichtje naar Erna, T: 06-18550013.
Woensdag 18 september; afdelingsavond boeklezing Babette van Meggelen
(bestuur)
Babette van Meggelen was manager van Theaterhotel Almelo. Over haar
ontmoetingen met bekende artiesten, zoals bijvoorbeeld Herman Finkers,
schreef zij het boek “Bijzondere momenten uit mijn theaterleven”.
De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en
de zaal is open om 19.30 uur.
Donderdag 10 oktober 2019: Wageningen, Beeldengalerij Het Depot
(excursiecommissie)
Beeldengalerij Het Depot is een museaal podium voor de hedendaagse beeldhouwkunst en
stelt daarbij de ontplooiingskansen van de kunstenaar centraal: van mensen voor mensen.
De collectie beelden bestaat uit torsen en fragmenten van het menselijk lichaam.
Beeldengalerij Het Depot is gevestigd op drie locaties, die onderling met elkaar verbonden
zijn door Arboretum De Dreijen. In Villa Hinkeloord is een permanente tentoonstelling te
zien van het werk van Eja Siepman van den Berg met in de benedenzaal wisselende
tentoonstellingen. Ook Arboretum Hinkeloord maakt deel uit van deze locatie. De
hoofdvestiging biedt tentoonstellingen van hedendaagse beeldhouwers en een
tentoonstelling over beide arboreta. Het gebouw was oorspronkelijk van de universiteit van
Wageningen.
Vertrek vanaf Boode 10.00 uur. Kosten voor deze excursie 12,50 euro incl. koffie met wat
lekkers. Opgave voor aanvang of in de pauze op de afdelingsavond van woensdag 18
september 2019 bij de commissieleden. Of voor 1 oktober bij Nel Nicasie,
T: 0570-541726 of E:nel@nicasie.nl

Donderdagavond 10 oktober; herfstworkshop (tuincommissie)
Deze herfstworkshop wordt gegeven door “Bloemenatelier Karin”. We gaan een krans op
oasis maken van diverse herfstmaterialen. Ieder kan het op zijn eigen stijl en ideeën de
krans opmaken. Er is verschillende en voldoende materiaal aanwezig.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie en koek klaar. Om 20.00 uur gaan we aan de slag.
Let op: Locatie: Oxersteeg 25 bij Wilma ten Have
De kosten voor deze avond bedragen totaal € 27,50 (workshop, koffie, wijntje).
Opgave tot 1 oktober bij Erna Aaftink, T: 06-18550013 of E: ernaaaftink@concepts.nl of op
de afdelingsavond van 18 september.
Zaterdag 26 oktober: Manege Bathmen Boeldag (oliebollencommissie)
De oliebollencommissie is op zoek naar dames die tijdens de boeldag op 26 oktober willen
helpen met bakken en inpakken. Er zijn zo’n 25 dames nodig. Wilt u een dagdeel (7.0010.00 uur/10.00-13.00 uur/13.00-16.00uur) helpen dan kunt u zich opgeven bij Diny
Meijerink, via de mail: gmeijerink@kpnmail.nl, tel. 06-30398742 of op de afdelingsavond
van 18 september.
Schouwburgvoorstellingen 2019/2020 (cultuur- en excursiecommissie)
De Cultuur- en Excursiecommissie heeft voor het seizoen 2019/2020 vijf voorstellingen voor
u uitgezocht.
Opgave en betaling voor aanvang of in de pauze op de afdelingsavond van Woensdag 18
september 2019 bij de commissieleden. Of voor 18 september bij Nel Nicasie.
T: 0570-541726 of E: nel@nicasie.nl
Vrijdag 25 oktober 2019: Slagerij van Kampen - Muziektheater (Schouwburg Lochem)

In deze nieuwe show 'Toccata Da Fuga', letterlijk 'aangeraakt door vlucht', van slagerij van
Kampen, zal de samensmelting van culturen door de overweldigende oerdrift van de drums,
de swingende toetsen en de hartverwarmende energie van de bandleden tot leven
komen. Soms groots en meeslepend, dan weer ragfijn en verstillend. Het is een
indrukwekkende muzikale ode aan alle volken die onze planeet zo rijk maken. Lang leve de
verscheidenheid!
Vertrek vanaf Boode 19.00 uur. Kosten voor deze avond € 30,00 incl. reiskosten.
Vrijdag 15 november 2019: Abba Gold Europe- Concert van The tribute band to Abba
(Schouwburg Lochem)

Abba had alles wat een band zich wensen kan: fantastische liedjes, geweldige muzikanten
met gouden strotten en een feilloos gevoel voor de show. De destijds baanbrekende muziek
wordt nog steeds volop gekopieerd en 'geleend' in hedendaagse popliedjes. ABBA Gold
Europe is een hommage aan de muziek van ABBA in zijn originele vorm door vier
fantastische muzikanten.
Vertrek vanaf Boode 19.00 uur. Kosten voor deze avond € 28,00 incl. reiskosten.
Woensdag 27 november 2019: De Alex Klaasen Revue - Showponies 2 (Schouwburg
Deventer)

Rollercoaster van humor, drama, (zelf)spot, sentiment en slapstick. De Alex Klaasen Revue
- Showponies was een ongekend succes. Pers en publiek waren laaiend enthousiast en de
tournee was compleet uitverkocht. Daarom komen Alex en zijn gang met 'Showponies 2’.
Alles staat op zijn kop en er barst weer een revue los vol technische hoogstandjes, feilloze
samenzang en dubieuze woordspelingen. Niets is wat het lijkt. U geniet van 'Alzheimer de
musical', een grootse show van en met demente bejaarden, een veganistisch
zwanenmeerballet, een acht stemmige jodel-symfonie en nog veel meer...
Vertrek vanaf Boode 19.00 uur. Kosten voor deze avond € 38,50 euro incl. reiskosten.
Vrijdag 7 februari 2020: OG3NE - Theaterconcert (Schouwburg Apeldoorn)

Dit theaterseizoen keren de dames van OG3EN weer terug in het theater met hun
gloednieuwe 'SWEET HARMONY TOUR'. Tijdens de vorige theatertournee wisten de zussen
het publiek te betoveren met hun harmonieuze samenzang. Jong en oud omarmen de
'Ladies With The Golden Voices', Lisa, Amy en Shelley met hun eigen live band.
Vertrek vanaf Boode 18.45 uur. Kosten voor deze avond € 50,00 incl. reiskosten.

Woensdag 4 maart 2020: Opvliegers 5 - Muzikale Comedy (Schouwburg Lochem)

Deel vijf op 'safari' van de populaire vriendinnencomedy. Dit keer maken de vriendinnen
Zuid-Afrika onveilig. The Big 4 gaat op zoek naar The Big 5! Loes (Rian Gerritsen), Joke
(Anouk van Nes), Shirley (Joanne Telesford) en Moniek (Sandra Mattie) verliezen zich in
safari's, wijnproeven en bloedhete overnachtingen in een tent.
Vertrek vanaf Boode 19.00 uur. Kosten voor deze avond € 29,00 incl. reiskosten.
Opgave voor de excursies/schouwburgvoorstellingen zijn na boeking bindend. Mocht u
verhinderd zijn dan worden de gemaakte kosten in rekening gebracht, tenzij u zelf voor
vervanging zorgt. Indien u zelf vervanging heeft geregeld voor een excursie/voorstelling
dan de naam van uw vervangster graag doorgeven aan de commissie.
Namens het bestuur,
Ineke Oosterwegel, secretaris

Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com tot
uiterlijk 23 september 2019. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is
natuurlijk ook altijd goed.

Oproep i.v.m. 75-jarige bevrijding van Bathmen 8 april
2020.
Op 8 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Bathmen is bevrijd van
de Duitse bezetter. De Oranjecommissie, de oudheidkundige
kring en overige Bathmense verenigingen, zijn bezig met de
organisatie van diverse festiviteiten hieromtrent.
De organisatie is op zoek naar verhalen, foto’s, krantenartikelen, dagboekfragmenten, etc.
daterend uit de periode van de tweede wereldoorlog en dan met name de dagen rondom de
bevrijding van Bathmen.
Heeft u nog iets in uw bezit dat hiervoor gebruikt mag worden, wilt u dan contact opnemen
met Ineke Oosterwegel. E: infovvnbathmen@gmail.com of T: 0570-541180 (bij voorkeur na
18.00 uur).
Beschikbaar gesteld materiaal krijgt u uiteraard terug.

Oproep Annejet Brandsma.
Voor een fotografie project ben ik op zoek naar boerinnen van alle leeftijden! Van vrouwen
die vroeger boerin waren, naar vrouwen die nu zelf fulltime op een bedrijf werken.
Mijn naam is Annejet Brandsma, ik kom uit Loo-Bathmen en ben documentair fotograaf. Ik
heb in 2018 een project afgerond over noaberschap, dit werk was o.a. te zien bij Museum
More in Gorssel. Nu ben ik bezig met een foto serie over de positie van verschillende
generaties plattelandsvrouwen. Hiermee probeer ik meer inzicht te krijgen in de impact die
vrouwen hebben op Nederland. De serie
draagt bij aan de beeldvorming rondom de
identiteit en positie die plattelandsvrouwen
vandaag de dag innemen.
Ik ben op zoek naar boerinnen, van alle
leeftijden, die gefotografeerd zouden willen
worden voor dit project. Dus ken of ben jij
iemand die interesse heeft, of wil je meer
weten? Neem vooral contact met me op via
email: annejetbrandsma@gmail.com of
telefoon 06 106 711 40.

Van de Provincie
HANDWERKINSPIRATIEDAG
Een ontmoetingsdag met uitleg over cursussen en workshops 2019/2020 en 2 workshops,
waarvan 1 ’s morgens en 1 ’s middags.
Datum: woensdag 11 september 2019
Plaats: Holten
Tijd: 10.00 tot 15.00 uur
Kosten: € 22,50; niet-leden € 27,50 incl. koffie of thee en materiaalkosten
Graag overmaken op rek. nr.: NL70 RABO 032 85 44 876 t.n.v.
Commissie Handwerken Overijssel, o.v.v. Handwerkinspiratiedag 2019
Aanmelden tot 1 september bij Alie Schakelaar, tel: 0572-355084 e-mail:
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com onder vermelding van naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en workshop keuze. Kies uit 4 workshops bij aanmelding 2 workshops.

Wandelen in de provincie
Hardenberg
We gaan wandelen in de mooie omgeving van Rheeze. Er is koffie/thee voor de start en na
afloop, dit is wel voor eigen rekening. We hebben pauze op hetzelfde adres.
Afstand: De wandeling is 5 en 10 km.
Wanneer: donderdag 31 oktober 2019
Starttijd: Tussen 9.30 en 10.15 uur
Waar: Camping ’t Veld, Grote Beltenweg 15, 7794 RA Rheeze Gem. Hardenberg
Opgave: voor 26 oktober bij Ina Ramaker
T: 0523-852935 of E: igramaker@home.nl
Wilt u gebruik maken van soep en stokbrood graag melden bij opgave.
Schoonheten
Een prachtige wandeling over de Sallandse Heuvelrug. Bij Herberg De Pas in Haarle,
gemeente Hellendoorn, starten we met een route van 6 km en daar komen we ook terug
voor de pauze, waarna voor de liefhebbers nog een route van 4 km volgt. Er is koffie/thee
en soep verkrijgbaar.
Afstand: ca. 10 kilometer, opgesplitst in 6 en 4 kilometer.
Wanneer: dinsdag 26 november 2019
Starttijd: tussen 9.30 en 10.15 uur
Waar: Herberg De Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle
Opgave: voor 21 november 2019 bij Jenny Kruger,
E: schoonheten.voorzitter@gmail.com of T: 0572-321513
Nadere informatie https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-de-provincie
9 november 2019 13.30 uur: schrijversmiddag.
Locatie: Het Bonte Paard, Holterweg 87, Holten
Een lezing met de schrijfster Nowelle Barnhoorn over haar boek “De tweelingparadox”.

