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Nieuwsbrief april 2020
Geachte leden, beste dames,
Wat ons nu gebeurt, heeft niemand ooit voor mogelijk gehouden. Het Coronavirus houdt
ons land, en de hele wereld, in zijn greep. Dit betekent dat ons hele (sociale) leven
ontregeld is. Veel activiteiten zijn afgelast. Het songfestival en allerlei (sport)evenementen
gaan niet door.
Voor de Vrouwen van Nu, afd. Bathmen betekent dit het volgende:
ledenavonden
De ledenavonden op 20 april en 27 mei gaan niet door.
haak- en breicafé
Gepland op 6 april en 11 mei gaan niet door. Hopelijk kunnen we elkaar op 7 september
weer zien.
16 april; voorjaarswandeling
De voorjaarswandeling is afgelast.
Fietstochten
13 mei gaat niet door. Donderdag 11 juni, woensdag 8 juli, donderdag 13 augustus.
Vooralsnog niet afgelast. Neem bij twijfel contact op met de fietscommissie.
14 mei; Excursie “Huis Verwolde” in Laren georganiseerd door de tuincommissie
Afgelast.
14 mei; Kookworkshop: Asperges, asperges, asperges!
Afgelast.
29 mei; Theatershow van Najib Amhali
Voorstelling is afgelast en wordt doorgeschoven naar een andere datum. Als een nieuwe
datum bekend is neemt de commissie contact op met de leden die zich hiervoor opgegeven
hebben.
31 juli; Wandeling door verborgen stadstuin van Harry Pierik in Zwolle
De tuin- en excursiecommissie hebben besloten deze wandeling af te gelasten.
21 augustus; Dag fietstocht omgeving Heeten (agrarische commissie i.s.m.
fietscommissie)
De fietstocht begint om 10.30 uur (na de koffie!), vertrek vanaf de Brink in Bathmen. De
deelnamekosten zijn ongeveer € 10,00 p.p. U wordt verzocht uw eigen lunch mee te
nemen. Nadere informatie bij Wilma ten Have en Willy Brinkman. Opgave bij voorkeur per
mail, bellen kan natuurlijk ook. Zie contactpersonen.

Contactpersonen commissies:
Agrarische commissie
Mw. W. ten Have
T: 06 44098585
E: atenhave_oxe@hotmail.com

Fietscommissie
Mw. W. Brinkman
T: 06 23394801
E: willybrinkman@hotmail.com

Cultuur- en excursiecommissie
Mw. B. Stoevenbelt
T: 0570 541540
E: berni@hotmail.nl

Tuincommissie
Mw. A. van Rooyen
T: 06 29623615
E: annettevr@home.nl

Cursuscommissie
Mw. G. Otterspeer
T: 06 29165205
E: grotterspeer@gmail.com

Wandelcommissie
Mw. E. Wagenaar
T: 06 23992245
E: e.wagenaar@zonnet.nl

Donderdag 1 oktober; wijziging workshop (cursuscommissie)
De workshop bewaarmand maken van oude kleding gaat niet door. Hiervoor in de plaats
komt de workshop numerologie. Zie voor nadere informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Mededelingen
Nieuwe leden:
Anny Soeteman-Klijn Velderman en Ali Jonker-Stegink. Dames, van harte welkom!

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. De volgende
nieuwsbrief verschijnt begin september.
Wij wensen al onze leden en hun dierbaren veel sterkte toe in deze
verschrikkelijke crisistijd. Blijf gezond. Wees lief voor elkaar en kijk
naar elkaar om!

Namens het bestuur,
Ineke Oosterwegel, secretaris
Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com tot
uiterlijk 31 augustus 2020. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is
natuurlijk ook altijd goed.

Telefoonnummers in coronatijd:
RIVM 0800 -1351 (vragen en richtlijnen)
De Luisterlijn 0900 – 0767 (voor een luisterend oor)
Rodekruis hulplijn 070 – 4455888 (voor praktische hulpvragen)
Obligatielening Cultuurhuus Braakhekke
Zoals jullie wellicht weten gaat het Cultuurhuus de entree en de foyer aanpassen. Dit
hebben zij financieel nog niet helemaal rond. Om dit gerealiseerd te krijgen geven zij
hiervoor een obligatielening uit. Het doel van de obligatielening is financiering van de
verbouwing en inrichting van de entree en de foyer van Cultuurhuus Braakhekke, waarmee:
➢ De toegankelijkheid van het pand voor minder mobiele bezoekers wordt verbeterd;
➢ De foyer ruimere capaciteit krijgt om alle bezoekers te kunnen ontvangen.
Als bijlage zijn de brochure en het inschrijfformulier bijgevoegd. Nadere informatie op de
website; https://cultuurhuusbraakhekke.nl/inschrijven-obligatielening-is-gestart/

Van de Provincie
Afgelast zijn, i.v.m. het coronavirus:
−
−

Excursie projectgroep Kunst/Tuinen op woensdag 29 april naar Lochem en Ruurlo.
Wandelen Wierden woensdag 22 april 2020

Maandag 15 juni; Tuinen excursie in Albergen en Langeveen
Projectgroep Kunst/Tuinen heeft een zomerse
excursie voor u georganiseerd.
Er worden twee tuinen bezocht, ieder met een
eigen karakter. 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”, rondgeleid
en zien dan borders op kleur met gewone en
bijzondere planten. Daarna gaan we naar
Langeveen naar “Tuin de Weide”, ook een landelijk
gelegen tuin met een diversiteit aan bloemen,
zithoekjes, houtwallen en vijvers. Hier kunnen we
eerst ons meegebrachte lunchpakket gebruiken.
Waar: Het Plantzoentje, Broekhuisweg 4, te Albergen en Ossendijk 48 te Langeveen
Tijd: 10.00 uur in Albergen en ongeveer 12.30 uur te Langeveen
Kosten: € 15.00 voor leden, voor niet-leden € 17.50 inclusief koffie, exclusief lunchpakket
Opgave tot 13 juni en info bij: E: ineke.grootenhuis@gmail.com of T: 0572-381283 of bij
E: harmien.lubberding@gmail.com , T: 0570-562465.
Betaling: na aanmelding via banknummer: NL29RABO 01269 94358 t.n.v. NBvP Vrouwen
van Nu. Bij betaling de activiteit, afdeling en het aantal personen vermelden.

Kijk voor meer en actuele informatie op de website van Vrouwen
van nu Overijssel.
https://vrouwenvannu.nl/overijssel

