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Nieuwsbrief december 2018
Maandagavond 3 december en 7 januari 2019; haak- en breicafé om 19.30 uur in
een zaal van Braakhekke
Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond.
Woensdag 19 december; kerstviering m.m.v. Charlotte Glorie (bestuur)
Uit de luisterliederen en conferences van Charlotte Glorie
spreekt een groot inlevingsvermogen in mensen die op wat
voor manier dan ook in een zwakkere positie
verkeren of “anders” zijn. Vol humor en bewogenheid zet
ze ons aan het denken over de meest uiteenlopende
onderwerpen.
Hoewel dit repertoire niet direct over kerst gaat, draagt het
wel een boodschap uit die prima in deze tijd van het jaar
past. Daarnaast heeft Charlotte Glorie een groot aantal
eigentijdse, sfeervolle kerstliederen en –gedichten op haar
programma staan, waarin ze op originele wijze en vaak
met humor de kerstgedachte van vrede op aarde en nietoordelen vorm geeft. En voor wie zin heeft, valt er
misschien ook nog wat mee te zingen.
Charlotte Glorie schrijft haar teksten en melodieën zelf en ze begeleidt zichzelf aan de
piano. Na afloop van de voorstelling zijn haar cd’s “Op het gevoel” en “Geen Probleem” en
haar boek “Zoals Zij” te koop als aandenken aan deze sfeervolle, afwisselende
kerstbijeenkomst of als cadeautje voor de feestdagen.
De kerstcollecte na afloop van deze avond is bestemd voor de Oranjecommissie
Bathmen.
De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal is open
om 19.30 uur.
Kerstattentie
Kent u iemand van onze leden die ziek is of in het ziekenhuis ligt? Wilt u dit dan doorgeven
aan één van de bestuursleden of aan de contactdame van het desbetreffende lid. Er is voor
deze leden een kerstattentie, die door de contactdame bij de zieke leden wordt bezorgd.
De kerstattentie voor de leden die 80 jaar en ouder zijn, worden door het bestuur op
zaterdag 15 december tussen 12.00-14.00 uur bij de contactdames gebracht, zodat deze,
door de contactdames bij de leden kunnen worden bezorgd.
Nieuwe leden
De dames Durand, Beunk en van Berkum. Van harte welkom bij onze vereniging.

Dinsdag 8 januari; Winterwandeling (wandelcommissie)
De wandelcommissie heeft weer een mooie wandeling uitgezet. Start om 11.00 uur bij
Boode. Onderweg zijn er de gebruikelijke versnaperingen.

WIJ WENSEN U HELE FIJNE FEESTDAGEN TOE!

Namens het bestuur,
Ineke Oosterwegel, secretaris
Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com
tot uiterlijk 23 december 2018. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na
18.00 uur) is natuurlijk ook altijd goed.

Van de Provincie
Wandelen in de provincie
Afdeling IJhorst
Een wandeling door het prachtige Reestdal. Een eeuwenoud en kleinschalig cultuurlandschap met bos, heide en oude authentieke boerderijen. Afstand: 10 km. of eventueel 5
km. Voor de wandeling en onderweg is er koffie en thee. Na de wandeling is er een kop
soep met een broodje. Kosten komen voor eigen rekening.
Wanneer: donderdag 24 januari 2019.
Starttijd: tussen 9.30 en 10.15 uur.
Waar: eetcafé ”Het Vergulde Ros”, Gemeenteweg 392, 7951 PH Halfweg (Staphorst)
Opgave voor 20 januari bij Alie Kamerman, alie.kamerman@kpnplanet.nl of telefonisch
0522 441628

Sterrenwacht Hellendoorn
De Commissie Cultuur Kunst en Tuinen, organiseert een bezoek aan
de Sterrenwacht Hellendoorn-Nijverdal. Het belooft een heel
interessante middag te worden, waar we uitleg krijgen over het heelal
en ons sterrenstelsel. We krijgen eerst een lezing, daarna bezoeken
we het Planetarium waar we een reis door het Universum maken, en
als laatste kunt u ook nog door de telescopen het heelal bekijken. Dit
is een bijzonder leuke, mooie en leerzame excursie met verschillende
gidsen die ons begeleiden door het Universum, totale duur 1,5 uur. U
wordt ontvangen in het gezellige café-restaurant met koffie of thee.
Wanneer: dinsdag 15 januari 2019.
Waar: De Sterrenwacht is gehuisvest in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug,
Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal.
Tijd: 14.15 uur ontvangst met koffie of thee.
Waar: Buitengewoon lekker, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal
Kosten: € 16,50 voor leden, € 19,00 voor niet leden.
Opgave: tot 15 december 2018 bij ineke.grootenhuis@gmail.com of 0572-381283 of bij
harmien.lubberding@gmail.com of 0570-562465.
Betaling na aanmelding via banknummer NL 29 RABO 01269 94 358 t.n.v. NBvP Vrouwen
van Nu. Bij betaling de activiteit, afdeling en het aantal personen vermelden.

