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Maandagavond 2 december haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal van
Braakhekke
Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond.
Cursuscommissie zoekt nieuwe leden.
De cursuscommissie is dringend op zoek naar dames die de commissie komen versterken.
Lijkt het je leuk om workshops en cursussen te organiseren, neem dan contact op met
Grietje Otterspeer. T: 06 29165205 of E: grotterspeer@gmail.com.
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 14 december tussen 14.00-16.00 uur bij de contactdames gebracht, zodat deze,
door de contactdames, bij de leden kunnen worden bezorgd.
Maandag 16 december; Zweeds/Nederlandse kerstviering met Jessica Bouman
(bestuur)
Met behulp van een PowerPointpresentatie
neemt Jessica Bouman ons mee naar het
mysterieuze, witte Zweden.
Via het ijs hotel, bevroren watervallen, de
wintersport komen we bij de Kerstman en de
kerstmarkten aan. In Stockholm, de
hoofdstad, waar je heerlijk een lang
weekend kunt slenteren over de
kerstmarkten en kerst inkopen kan doen,
zien we de traditionele kerstversieringen, de
sprookjesachtige verlichte straten en etalages en hoe ze dansen en zingen rond de
kerstboom op het plein.
Maar hoe vieren de mensen thuis echt kerst met elkaar, wanneer beginnen ze met de
voorbereidingen en wanneer is de kerstperiode voorbij.
Haar verhaal wordt aangevuld met korte gedichtjes, filmpjes en Zweedse kerstliedjes.
Ook vertelt zij een Zweeds Kerstverhaal, “wolven in de kerstnacht”.

Kerstcollecte
De kerstcollecte na afloop van deze avond is bestemd voor de Stichting Cynthia
Eén van onze leden wees ons op de actie van Cynthia Holtkuile.
Cynthia is 35 jaar en woont samen man en dochter Gorssel. Tot voor kort werkte zij als
tandartsassistente, maar sinds mei 2019 zit ze volledig in de ziektewet. Cynthia heeft MS
(Multiple Sclerose). Om de MS stop te zetten is zij een stamceltransplantatie nodig.
Daarvoor moet zij naar Mexico, want in Nederland is deze behandeling helaas niet mogelijk.
Hiervoor is zij € 80.000,00 nodig, geld dat zij natuurlijk niet heeft. Daarom heeft zij een
stichting opgericht met als doel dit bedrag bij elkaar te krijgen. Nadere informatie:
https://stichtingcynthia.nl/cynthia/.
De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal
is open om 19.30 uur.
Excursiecommissie
Helaas heeft de oproep in de vorige nieuwsbrief voor nieuwe leden geen kandidaten
opgeleverd. De excursiecommissie heeft daarom besloten om zichzelf per 1 januari 2021 op
te heffen.
Wilt u, als lid van Vrouwen van Nu, bijvoorbeeld éénmalig een dagtocht of theaterbezoek
organiseren, laat dat dan weten via infovvnbathmen@gmail.com.
Woensdag 15 januari 2020; 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 30 december 2019. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na
18.00 uur) is natuurlijk ook altijd goed.

Mededelingen landelijke vereniging Vrouwen van Nu
Contributie 2020
Indien u zelf de jaarlijkse contributie voor 2020 aan de Vrouwen van Nu overmaakt vermeld
hierbij dan uw lidnummer.
Ongeruste boerinnen starten petitie
Vrouwen van Nu steunt de boerinnen die op social media oproepen tot het ondertekenen
van de petitie ‘Steun de boerinnen van Nederland’. Het initiatief komt van Helma Vermuë,
Miranda Nolten en Willemien Koning van LTO Vrouw & Bedrijf en Kristel Vanhommerig
Netwerk Agrarische Vrouwen van LLTB. De vier vrouwen zijn bezorgd om hun toekomst als
boerin, en roepen minister Schouten op om oog te hebben voor vrouwen in het agrarisch
bedrijf.
Lees meer over de petitie op de website https://www.citizengo.org/nl/signit/175058/view.

Van de Provincie
Een zeer dringende oproep
Vrouwen van Nu Overijssel, zoekt 2 bestuursleden in het provinciaal bestuur.
Ben jij de vrouw met een warm hart de Vrouwen van Nu in Overijssel. Wil jij met ons
meedenken hoe we het beleid in de Provincie Overijssel en werkzaamheden tot een bloeiend
en toekomstgericht geheel kunnen uitwerken met elkaar. Schroom niet en wees niet te
bescheiden maar doe het gewoon. Meld je dan aan bij onze secretaris Janny Prins
E. secretarisvvn.ov@gmail.com T. 06 40 50 41 83
MEDEDELING over de geplande KUNSTTENTOONSTLLING in 2020.
Leden van Vrouwen van Nu uit de provincie Overijssel konden zich vanaf dit voorjaar
inschrijven voor de te houden kunsttentoonstelling in 2020, met als thema “Vrijheid”.
De kunstcommissie moet vaststellen dat er dermate weinig vrouwen zich hebben aangemeld
om een goede tentoonstelling te kunnen presenteren. Deze gaat dus niet door. De
kunstcommissie legt haar taak neer en wordt per 15 november opgeheven.
12 februari 2020; PROVINCIALE BRIDGEDAG OVERIJSSEL 2020
Locatie: Het Wapen van Wesepe, Ds. Kreikenlaan te Wesepe.
09.00 uur – 09.45 uur: ontvangst met koffie
10.00 uur – 12.00 uur: bridgen
12.00 uur – 13.30 uur: lunch
13.30 uur – 15.00 uur: bridgen
15.00 uur – 16.00 uur: uitslag
16.00 uur: einde.
Kosten: € 26,00 p.p.; niet-leden betalen € 31,00 p.p.
Geld overmaken naar bankrekeningnummer
NL29 RABO 0126 9943 58 t.n.v. NBVP Vrouwen van Nu. Bij betaling bridgedag en de namen
van de betreffende deelnemers en afdeling vermelden. Betaling is bevestiging van
deelname. Opgave per mail tot 1 februari naar: bridgewesepe@hotmail.com.
Wandelen in de provincie 2020
23 januari Dalfsen, 27 februari Dedemsvaart, 26 maart Rijssen
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-de-provincie

2 en 9 maart 2020; Volksdansen in “Het Bonte Paard”
De projectgroep volksdansen van de cultuurcommissie Vrouwen van Nu Overijssel
organiseert op 2 en 9 maart 2020 weer de gebruikelijke volksdansdagen.
De dagen beginnen om 9.30 uur en zijn tegen 16.00 uur afgelopen.
Ze worden gehouden in “Het Bonte Paard”, Deventerweg 87, 7451 MC Dijkerhoek.
Dansgroepen of individuele volksdansers van Vrouwen van Nu die interesse hebben kunnen
telefonisch contact opnemen met Rieky Meijer, T: 0547-351336.
10 maart 2020 Streektaaldag
Programma in de ochtend:
Als eerste spreker in het ochtendprogramma bijt Joop Weber het spits af. Deze ras- echte
Tukker, geboren en getogen in Twente, was elf jaar lang voorzitter van ’n Kreenk vuur de
Twentse sproak en heeft als geen ander ‘zijn taal’ gestimuleerd. Als oud docent en
wethouder (Delden en Hof van Twente) weet hij op een boeiende manier te vertellen over
het Nedersaksisch en de rol die Twente hierin speelt.
Na de korte koffiepauze:
Zal Vera Wiefferink het een en ander voordragen uit eigen werk. Zij is geen onbekende en
velen zullen haar succesvol optreden in 2012 nog herinneren. Zij is schrijfster en columniste
o.a. in ’n Bodbreef, van bovengenoemde Kreenk. Heel succesvol was haar rol in het
theaterstuk ‘keukelderiej in ‘n Kerststal’.
Na de lunch:
Treedt het Brook Duo op, bestaand uit Gert Jan Oplaat en Anita Bolink. Anita is de
nieuwkomer in het duo en opvolgster van Hennie Tijink. Zij zingen in de Streektaal van
Markelo en treden veel op in het Nedersaksisch taalgebied. Rond de Kerstdagen zorgen zij
voor volle kerken tijdens hun kerkentoer in Oost-Nederland.
Wederom is Anna Geerdink bereid gevonden het gehele programma aan elkaar te praten
en zij doet dat op haar eigen manier door het publiek erbij betrekken.
Tijd:
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaal open 9.30 uur.
Waar:
Multifunctioneel centrum De Carrousel, van Reeuwijkstraat 5,
7731 EM Ommen, T: 0529 452 047.
Kosten: € 27,50 incl. koffie/thee en lunch.
Opgave: liefst per mail zo spoedig mogelijk, alleen voor leden.
Bij Annie Brand, E:brandannie@hotmail.com of T: 0521 85 06 97.
29 april 2020 Voorjaarstuin “Grote Genieten” in Lochem en Museumbezoek
“MORE” te Ruurlo (excursie/projectgroep kunst en tuinen)
In Lochem drinken we eerst een kop koffie/thee en daarna
krijgt u een rondleiding in de voorjaarstuin tot ongeveer 12.00
uur. Daarna is er gelegenheid om te lunchen, dit kan op eigen
rekening in de Oranjerie van Kasteel Ruurlo of met een eigen
lunchpakket in de tuin in Kasteel Ruurlo. Om 13.30 uur begint
de excursie van 1.5 uur in museum MORE, onder begeleiding
van een gids.
Waar: Hoge Enk 3, 7241 RA Lochem/Vordenseweg 2,
7261 LZ Ruurlo
Tijd: 10.30 uur, ontvangst met koffie/thee
Kosten: leden € 20.00, niet leden € 25.00 + entree Ruurlo € 12.50,
museumjaarkaart is geldig
Opgave: tot 21 april 2020 bij inekegrootenhuis@gmail.com , T: 0572-381283 of bij
harmien.lubberding@gmail.com ,T: 0570-562465.
Betaling: na aanmelding via banknummer: NL29RABO0126994358 t.n.v. NBvP Vrouwen van
Nu. Bij betaling de activiteit, afdeling en het aantal personen vermelden.

