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Nieuwsbrief zomer 2021 

 
Beste leden, 
 

 
 

Want, nu het beter gaat met de coronacijfers, de meesten van ons gevaccineerd zijn en de 
regering de regels heeft versoepeld, hopen we dat we onze activiteiten in het najaar weer 
voorzichtig kunnen oppakken. 
 
Oproep 
Eind 2023 zullen drie bestuursleden (Geja, Rolanda en Ineke) aftreden, omdat dan, na zes 
jaar, hun zittingstermijn eindigt. Wij zijn alvast op zoek naar opvolgers. Heeft u belangstelling 

voor een bestuursfunctie, neem dan contact op met één van de bestuursleden. 
 
Haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal van Braakhekke 
Iedere 1e maandag van de maand haak- en breiavond. Op 5 juli zijn we weer van start 
gegaan. 
 
Woensdag 22 september lezing graancirkels (agrarische commissie) 
Deze lezing van Annemieke Witteveen stond aanvankelijk gepland op 21 september 2020. 
Nadere info volgt. 
 
Mededelingen 
Overleden:  
27 december 2020 mw. L.S. Kuschel - Bourret 
31 december 2020 mw. W.E. van der Meij – te Winkel 
15 mei 2021 mw. J. Mul - Visser 

 
Nieuwsbrief per email ontvangen? 
Geef dan uw emailadres door via infovvnbathmen@gmail.com. 
 
 
 

 
 

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 
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Van de Provincie 
 
Kijk voor nieuws over de provincie op https://vrouwenvannu.nl/overijssel. 
Hier is o.a. nieuws te vinden over de provinciale handwerkcommissie. 
 
Als alle maatregelen i.v.m. covid 19 het toestaan, dan wordt u uitgenodigd voor een vrolijke 
tuinexcursie. 
Projectgroep Kunst/Tuinen  heeft een zomerse excursie voor u georganiseerd  
Er worden drie tuinen bezocht, ieder met een eigen karakter.  
Wanneer: dinsdag 13 juli a.s.                                                                                                                                               
Waar: Het Plantzoentje, Broekhuisweg 4, te  Albergen en Tuin ter Weide, Ossendijk 48 te 
7679 VD Langeveen en De Grassentuin, Nieuwstraat 56, 7687 BC Daarlerveen.                                                                                                                                   
Tijd:  10.00 uur In Albergen, ongeveer 12.30 uur te Langeveen en daarna de tuin in  
Daarlerveen. 

Kosten: € 15.00  voor leden, voor niet leden € 17.50, inclusief koffie, exclusief lunchpakket.                                                
                                                                                     

 * Om 10.00 uur wordt u ontvangen door Anja Broekhuis met een kop 
koffie/thee en iets lekkers.       
 Wij worden in de 3800 m2  grote sfeervolle en mooi gedecoreerde tuin,  
rond geleid en zien dan borders op kleur met gewone en bijzondere 
planten.                                                                                                  

* Tussen 12.00 – 12.30 uur kunnen we onze lunch gebruiken in 
Langeveen bij “De Tuin ter Weide”. Deze tuin is ook landelijk gelegen 

met een grote diversiteit aan bloemen, zithoekjes, houtwallen en vijvers.                                                                                                                                                                                          
* Met “De Grassentuin” in Daarlerveen besluiten we deze excursiedag. Ook hier ontvangst met 
koffie/thee met een lekkernij. De Grassentuin is een kijktuin die ten dienste staat van D. G. 
Kwekerij.                                                                                         
* Opgave tot 10 juli en info bij: harmien.lubberding@gmail.com, of T: 0570-562465.                                                                                               

* Betaling: na aanmelding via banknummer: NL29RABO0126994358 t.n.v. NBvP Vrouwen van 
Nu. Bij betaling:  “tuinen” en welke afdeling en  het aantal personen/namen vermelden. 
 
Agrarische commissie van Vrouwen van Nu Overijssel. 
Wanneer: dinsdag 16 november 2021. 
Waar:    Café Restaurant De Mol, Heinoseweg 32, 8026 PD Zwolle T:0529-401332. 
Tijd: 9.30 uur – 12.30 uur. 
Lezing door : Tonny Mulder van RAW Company https://www.rawmilkcompany.nl uit De Lutte. 

Lezing door : Eline Vedder-Monaster Melkveehouder uit Ruinerwold. 
De definitieve uitnodiging komt in augustus.   
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