Extra nieuwsbrief september 2020
Geachte leden, beste dames,
Toch nog een bericht van de Vrouwen van Nu, afdeling Bathmen. Gelukkig zijn er enkele
leuke activiteiten te melden.

Geen Boeldag, wel oliebollen! (Oliebollencommissie)
De Boeldag commissie heeft ons gevraagd om oliebollen te bakken op
zaterdag 17 oktober. De opbrengst is dit jaar voor ’t Dijkhuis en voor
Vrouwen van Nu.
Heeft u zin om mee te bakken of helpen met inpakken, geeft u zich dan
op voor 26 september via de mail (gmeijerink@kpnmail.nl) of telefonisch
via 06-30398742.
Ps. de anderhalve meter wordt gegarandeerd.

Cultuur veur Cultuur! (m.m.v. PLOT)
Veel sectoren krijgen een flinke klap door de coronamaatregelen. Niet in de minste plaats de cultuursector, zoals dus
Cultuurhuus Braakhekke in ons mooie dorp. Daarom heeft Dinie
Jansen het initiatief genomen om een avondvullende
toneelbeleving op de planken te brengen, waarvan de opbrengst
volledig naar het Cultuurhuus gaat. Dit doet ze natuurlijk niet
alleen, maar samen met de diverse clubs waarvoor zij het toneel
regisseert én die daarvoor vaak gebruik maken van het
Cultuurhuus. Dit alles onder het mom Cultuur veur Cultuur!
In dit concept werken de toneelgroepen van zowel de Plattelands Jongeren Bathmen,
Vrouwen van Nu, afd. Bathmen (PLOT), Loo Revue als het Openluchtspel Bathmen samen.
De voorbereidingen zijn in augustus gestart: de repetities zijn in volle gang en achter de
schermen zijn we druk bezig de nodige zaken te regelen. De voorstellingen vinden plaats op
vrijdagavond 23, zaterdagavond 24 en zondagmiddag 25 oktober, natuurlijk in Cultuurhuus
Braakhekke.
Alles zal natuurlijk via de welbekende richtlijnen georganiseerd worden, daarom zijn het
aantal beschikbare kaarten beperkt. Kaarten à € 17,50 zijn vanaf vrijdag 18 september te
koop via de website van Cultuurhuus Braakhekke en het Infopunt. Ontvangst met
koffie/thee en hapjes/drankjes tijdens de voorstelling zijn inbegrepen. Volg Cultuur veur
Cultuur ook op Facebook voor meer informatie.
We hopen u een unieke toneelbeleving te geven én natuurlijk Cultuurhuus Braakhekke op
deze manier van een mooi bedrag te kunnen voorzien, om in deze lastige periode het hoofd
boven water te houden!
Leden van de Vrouwen van Nu, afd. Bathmen krijgen € 7,50 korting op een kaartje. Bent u
lid en wilt u de voorstelling bijwonen, vul dan bij het bestellen van uw kaartje de code
vvncvc in. Koopt u uw kaartje bij het Infopunt, dan graag aangeven dat u lid bent van de
Vrouwen van Nu, afd. Bathmen en de code meenemen.
Namens het bestuur,
Ineke Oosterwegel, secretaris

