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Nieuwsbrief februari 2018

Maandagavond 5 februari en 5 maart 2018 haak- breiavond om 19.30 uur in een zaal
van Braakhekke
Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond.
Woensdag 21 februari 2017: Cabaretgroep Hoe? Zo! (bestuur)
Cabaretgroep Hoe? Zo! uit Vorden is niet meer het groepje jonge grappenmakers dat het land
wil veroveren met moraliserende sketches.
Hoe? Zo! was begin jaren negentig een van de eerste cabaretgroepen die met een programma
in het dialect op de planken kwam. Het publiek wil volgens de cabaretiers gewoon een avondje
lachen en daarvoor zijn ze bij dit gezelschap aan het goede adres. De gebroeders André en
Erik Knoef, zussen Karin en Yvonne Makkink en Henriët Fokkink vormen nu al weer twintig
jaar Hoe? Zo!. Hoe? Zo! werd in 1991 opgericht nadat het zestal driemaal succesvol was
geweest bij de culturele wedstrijden van plattelandsjongerenorganisatie Jong Gelre. Zij zeggen
zelf: "Als de mensen in het publiek de zakdoeken voor de dag halen, hebben we het goed
gedaan."
De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal is open om
19.30 uur.
10, 11 en 12 april: Provinciale agrarische excursie 2018 (agrarische commissie)
Op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 april organiseert afdeling Dedemsvaart de
jaarlijkse provinciale agrarische excursie 2018.
Het programma ziet er als volgt uit:
8.30 uur Ontvangst bij De Baron
9.00 uur Opening en aansluitend vertrek in 4 groepen naar de verschillende locaties
16.00 uur Afsluiting met koffie en thee
De 4 locaties die we gaan bezoeken zijn:
-Melkveebedrijf Fam. Zandman
-Pluimveebedrijf van der Veen
-Buffelfarm Kelder
-Geitenbedrijf Kelder
Uitgebreide informatie over deze bedrijven kunt u onderaan deze nieuwsbrief vinden.
Het is gezellig om samen deze dag te bezoeken. Daarom gaat afdeling Bathmen in principe op
woensdag 11 april 2018 naar deze provinciale agrarische excursie. Er is altijd veel belangstelling,
bij opgave, daarom graag aangeven of donderdag 12 april als reservedatum geschikt is voor u.
Kosten voor deze dag zijn € 38.50 per persoon inclusief koffie/thee, lunch en vervoer naar
verschillende locaties, dit is exclusief reiskosten retourtje (deze worden op de dag zelf verrekend
met de chauffeur). Opgave en betaling op de afdelingsavond van 21 februari a.s. Bent u niet in
de gelegenheid deze avond te bezoeken bel of mail voor 23 februari naar:
Wilma ten Have, T: 0570-544736 E: atenhave_oxe@hotmail.com of
Janneke Stegink, T:0570-542228 E: steginkjanneke@gmail.com
Handwerk- en Quilttentoonstelling 21 en 22 maart Bonte Paard
De commissie Handwerken Overijssel is bezig met de voorbereidingen voor de Handwerk- en
Quilttentoonstelling die op 21 en 22 maart 2018 gehouden wordt in zalencentrum het Bonte
Paard, Dijkerhoek. Zij roepen leden van de VvN op om hiervoor werkstukken in te leveren. Wilt u
deelnemen aan de tentoonstelling, stuur dan een mail naar infovvnbathmen@gmail.com. De
ontvangen mail van de commissie, met daarin het opgaveformulier, zal dan aan u toegestuurd
worden. Opgave dient voor 21 februari plaats te vinden.

Bestuursmededeling
Het bestuur bestaat per 1 januari 2018 uit 5 personen, nl. Geja van den Noort (voorzitter),
Ineke Oosterwegel (secretaris), Gerrie Olde Boerrigter (penningmeester), Rolanda Fledderus
(ledenadministratie) en Toos Aarnink (algemeen lid). Er wordt nog gezocht naar nieuwe
bestuursleden. Enkele leden hebben dat op dit moment in beraad. Mocht u een bestuursfunctie
ambiëren, meldt u zich dan aan bij één van de bestuursleden.
Nieuwe leden
Als u in uw omgeving iemand kent die wel lid wil worden van de Vrouwen van Nu, maar nog
twijfelt, kunt u haar gerust meenemen naar een afdelingsavond om kennis te maken.
Wij kunnen de volgende nieuwe leden verwelkomen:
Aaltje Grotenhuis-Rietman, Diepenmarsweg 5, 7437 RM Bathmen
Jans Klaasen, Burg. Boreellaan 13, 7437 BB Bathmen
Edith Westmijze, Burg. Boreellaan 1, 7437 BB Bathmen
Namens het bestuur,
Ineke Oosterwegel
Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com
tot uiterlijk 22 februari 2018.
Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is natuurlijk ook altijd goed.

flyers Agrarische commissie:

Van de Provincie

Commissie Cultuur, projectgroep bridge
PROVINCIALE BRIDGEDAG OVERIJSSEL
Woensdag 21 februari wordt de jaarlijkse provinciale bridgedag gehouden.
Locatie: Bij Ne9en, Canadastraat 9, 8141 AA Heino. Tel. 0572-391302
09.00 uur – 9.45 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: € 25,00 p.p.; niet-leden betalen € 30,00 p.p.
Geld overmaken naar rekeningnummer NL29RABO0126994358 t.n.v. commissie cultuur,
bridgedag. Bij betaling de namen van de betreffende deelnemers vermelden. Betaling is
bevestiging van deelname.
Opgave tot 1 februari bij ajvangerner@gmail.com of 0572-394487

Wandelen in de provincie
Op dit moment is er nog geen afdeling die de provinciale
wandeling in februari gaat organiseren daarom voor
actuele informatie zie:
http://vrouwenvannuoverijssel.nl/wandelen-de-provincie

Commissie Cultuur, projectgroep leeskringen schrijversmiddag met
Auke Hulst over zijn boek “En ik herinner mij Titus Broederland”
Twee broers trekken door een apocalyptisch landschap om te ontsnappen aan een
natuurcatastrofe en worden daarbij niet alleen geconfronteerd met de ondergang van hun
leefwereld, maar ook met hun eigen turbulente zielenroerselen.
Lezing uit en over het boek. Auke Hulst beantwoordt tevens vragen en signeert zijn boek.
Datum:
woensdag 7 maart
Tijd:
13.30 tot 16.00 uur
Waar:
Het Bonte Paard, Deventerweg 87, 7451 MC Holten
Opgave-datum:
Vóór 5 maart
Opgeven bij:
Mahamani ten Have, mahamani.tenhave@planet.nl of 0527-291914
Kosten:
€ 15,00 bij vooruit betaling via bankrekening NL29 RABO 012.69.94.358
t.n.v. Commissie Cultuur Vrouwen van Nu Overijssel o.v.v. naam en
afdeling.
Kosten:
€ 17,50 bij betaling aan de zaal
Kosten:
€ 20,00 niet leden
De prijs is inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst. De consumptie in de pauze is
voor eigen rekening.

Commissie Cultuur, projectgroep streektaal
Dertigste Streektaaldag
Wanneer:
13 maart
Van:
10.00-16.00 uur, zaal open 9.30 uur
Waar:
MultiFunctioneel Centrum De Carrousel,
Van Reeuwijklaan 5, 7731 EM Ommen, tel. 0529-452047
Kosten:
Є 25,00 incl. koffie/thee en lunch, niet-leden Є 30,00
Opgave:
tot 24 februari bij Alie van der Veer, 074-2911090 of a.h.vanderveer@wolmail.nl
Na aanmelding per afdeling ontvangt men per mail/telefoon de bevestiging van de opgaven.
Na de bevestiging het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar
rekeningnummer IBAN NL29 RABO0126994358 t.n.v. Commissie Cultuur te Nieuw Heeten,
onder vermelding van 'Streektaaldag', naam afdelingen en het aantal deelnemers.Het is de 30 e
keer dat deze dag wordt georganiseerd.Het ochtendprogramma wordt geopend door Johan
Veenstra uit Nijeholtpade. Hij is een populaire schrijver en doet dat in het West Stellingwerfs.
Hij vertelt op humoristische wijze over zijn leven en werk. Ook treedt op Frouk Alice Weijs uit
St. Jansklooster. Zij geniet bij de Vrouwen van Nu een grote bekendheid en weet op een
gezellige manier te vertellen. Na de lunch treedt Dick van Altena uit Oosterhout op. Als zanger,
gitarist en liedjesschrijver heeft hij naam gemaakt en is er voor onderscheiden. Het is een
genre dat veel mensen aanspreekt. Ook Dorothee Spijker uit Hellendoorn gaat voor ons
zingen. Zoals we mogen verwachten gebeurt dit allemaal in de streektaal.Het belooft een
gezellige en feestelijke dag te worden. Anna Geerdink, voor velen geen onbekende, zorgt weer
voor de 'verbindende teksten'. Het is raadzaam u snel op de geven. Meer gegevens over de
artiesten kunt u vinden op internet.
Volksdansdagen
Datum: maandag 5 maart 9:30 uur en maandag 12 maart 2018 9:30 uur
Locatie: Het Bonte Paard, Deventerweg 87, 7451 MC Holten – Dijkerhoek
Beschrijving: Volksdansdagen
Cursus Notuleren
De Training Advies Groep (TAG) organiseert een cursus notuleren is voor alle Vrouwen van Nu,
die graag meer willen leren over notuleren of willen weten of ze op de juiste manier bezig zijn.
In de cursus wordt o.a. aandacht besteed aan:
• maken van aantekeningen
• hoofd -en bijzaken kunnen onderscheiden
• praktische tips
• beoordelen van reeds gemaakte notulen
Voor deze cursus is 12 cursisten het maximum. Bij meer aanmeldingen is er een wachtlijst
voor eventueel een tweede cursus. De cursus is op 27 maart van 9.30 – 13.00 uur in Ommen.
Locatie: Hervormd Centrum, Prinses Julianastraat 8, 7731 GH Ommen, tel.0529-456044. De
cursus is gratis, de reiskosten zijn voor eigen rekening.
Opgave graag voor 15 maart per e-mail: info@vrouwenvannuoverijssel.nl

