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Nieuwsbrief mei 2018
Maandagavond 7: mei haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal van
Braakhekke
Kom gezellig naar het haak- en breicafé! Samen handwerken, kletsen, patronen
uitwisselen en inspiratie opdoen. Om de kosten hoeft u het niet te laten. Vanaf mei wordt
de zaalhuur namelijk door de VvN betaald. Genuttigde consumpties zijn wel voor eigen
rekening. Het volgende haak- en breicafé is op 6 augustus.
Donderdag 17 mei, 14 juni, 12 juli en 9 augustus: avondfietstocht
(fietscommissie)
Vertrek 19.00 uur bibliotheekplein.
Maandag 28 mei: afdelingsavond “muziek quiz Liediedzjee” (bestuur)
Ook zo heerlijk geswingd vroeger op muziek uit de 60's en 70's? 'Dancing the night away'
van de ene hit in de andere? Ook weer eens zin in zo'n ouderwets, té gek swingfeest?
Hits van toen afgewisseld met swingende hits van nu: "Leediedzjee" heeft ze!
Aaltsje, alias "Leediedzjee", is sinds haar jeugd geïnteresseerd in muziek en volgt in grote
lijnen wat er op muziekgebied op de markt komt. De naam "Leediedzjee" is een
samenvoeging van Lady en D.J. ("diedzjee"). Nederland is met vrouwelijke disc-jockey's
dun bezaaid en zeker d.j.'s die gespecialiseerd zijn in 'sixties en seventies muziek'. Maar
ook tegenwoordig wordt er nog heerlijke dansmuziek gemaakt. Haar repertoire strekt
zich uit van de 'fifties' tot nu. De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus
Braakhekke en de zaal is open om 19.30 uur.
Vrijdagmiddag 6 juli: workshop bij Kwekerij/pluktuin “Van der Velde” in
Heerde (tuincommissie)
Dit middaguitje start om 13.30 uur bij Boode. Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn we in
Heerde. Om 16.30 uur zijn we weer terug in Bathmen. Met een plukmand lekker
ronddwalen door een grote bloementuin om zelf de bloemen uit te kiezen voor een
boeket. U kunt het boeket zelf samenstellen. Eerst is er een workshop over
korenschoven, dit onder genot van een kop koffie/thee met appelcake.
De kosten voor deze middag bedragen € 17,50 p.p.
Opgave op de afdelingsavond van 28 mei of bij Janet Schermerhorn T. 0570 517331
of 06 53313725 of meulman.janet@gmail.com. Hopende op mooi weer voor een
gezellige middag met veel belangstelling.
Vrijdag 24 augustus: fietstocht naar “Verborgen Tuinen” in Voorst. (tuin- en
fietscommissie)
De tuincommissie organiseert samen met de fietscommissie op vrijdag 24 augustus een
fietstocht naar de “ Verborgen Tuinen” van Bert Loman in Voorst. Dit gezamenlijke uitje
start om 10.00 uur bij Boode. Bij Gorssel gaan we met het pontje naar “De Kribbe” te
Wilp voor een koffiestop. Om 12.30 uur hebben we de rondleiding in de tuinen. Op de
terugweg willen we fruitteeltbedrijf “Mario” in Wilp bezoeken. Hier is een klein winkeltje
waar jam e.d. tegen contante betaling gekocht kan worden. Een ieder zorgt voor eigen
lunch. Om 17.30 uur zijn we weer terug in Bathmen. Voor diegene die slecht ter been
zijn is de mogelijkheid om met de auto gebracht te worden, de kilometervergoeding
wordt met de chauffeur afgerekend. Hopelijk is veel belangstelling voor deze fietstocht.
Voor deze fietstocht kunt u zich opgeven op de afdelingsavond van 28 mei of bij Wilma
ten Have. atenhave_oxe@hotmail.com of 06-44098585. Kosten ca. € 10,00 p.p. contant
te voldoen op de dag van vertrek.

Mededelingen
Als nieuw lid verwelkomen wij:
Wil Mandersloot, Woertmansweg 30 7437 PK Bathmen
Koninklijke onderscheiding:
“Het heeft Zijne Majesteit behaagd…..” meldde de Stentor op 27 april. Twee van onze
leden zijn op 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mw. W.G. (Wilma)
Kok-Scholten en mw. L.G.W. (Gerlien) Stegink-Holmer, van harte proficiat!
Landelijke website VvN
Kijk ook eens op de landelijke website van de vereniging. Hier staat bijvoorbeeld het
nieuwe promotiefilmpje over de van Vrouwen en van Nu en waar de vereniging voor
staat. Ook is hier het nieuwe verenigingslied te vinden. www.vrouwenvannu.nl
gebruikersnaam: lidlandelijk. Wachtwoord: lan9013.
Programmering afdelingsavonden
Als bestuur doen wij ons best onze leden gezellige en boeiende afdelingsavonden aan te
bieden. Mocht u zelf een leuk idee hebben voor een afdelingsavond, dan kunt u dat
doorgeven via infovvnbathmen@gmail.com of tel. 541180.
Zondagmiddag 7 oktober 14.30 uur Debbie Petter in Cultuurhuus Braakhekke
Deze voorstelling wordt samen met de cultuurcommissie en Cultuurhuus Braakhekke
georganiseerd. Voor leden van de Vrouwen van Nu, afdeling Bathmen, is de voorstelling
gratis bij te wonen. Kaartjes zijn op de afdelingsavond van 28 mei, op vertoon van uw
ledenpas, te verkrijgen. Kaarten die over zijn worden daarna via het Cultuurhuus
verkocht voor € 17,50 per stuk.

Namens het bestuur,
Ineke Oosterwegel
secretaris
Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com
tot uiterlijk 27 augustus 2018.
Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is natuurlijk ook altijd
goed.

Het bestuur wenst u een fijne en
zonnige zomer toe.

Van de Provincie

Wandelen in Markelo
Ook deze keer hebben we weer een prachtige wandeling
uitgezet. De route begint bij camping De Bovenberg. Vanaf
het startpunt loopt u al snel het prachtige natuurgebied
De Borkeld in. We wandelen o.a. door een heide- en
veengebied met jeneverbesstruiken, over een knuppelbrug,
komen koeien tegen en kunnen genieten van verrassende uitkijkpunten. Afstanden: ± 10
km en ± 6 km. Bij aankomst en onderweg is er koffie/thee. Na de wandeling is een kop
soep verkrijgbaar. Alles voor eigen rekening.
Wanneer:
woensdag 30 mei
Starttijd:
tussen 9.30 en 10.15 uur
Waar:
Camping De Bovenberg, Bovenbergweg 14, 7475 ST Markelo
Opgave:
tot 28 mei, met vermelding van afdeling, bij Gerrie Lodeweges
06-28320971, j.lodeweges@solcon.nl of Hieke Bokkinga,
m.j.bokkinga@hetnet.nl

Wandelen in Zwolle
Wandelen in de uiterwaarden van de IJssel.
Dit is een gedeelte van ruimte voor de rivier.
Datum:
donderdag 28 juni
Starttijd:
van 9.30 – 10.15 uur
Locatie:
wijkcentrum “Het Anker”, Voorsterweg 36, Zwolle
Opgave:
vóór 24 juni bij
Adrie Jansma, adriewessels@kpnmail.nl of 038-4543900 of
Maja Bakker, maja.vrouwvannu@gmail.com of 038-4210982
Bij binnenkomst is er gelegenheid voor een kop koffie/thee. Ongeveer halverwege is er
een koffie/thee/sanitaire stop. Na afloop van de wandeling is een kop soep en een
broodje kroket te verkrijgen voor € 5,-. Opgeven voor de wandeling begint.

Summerschool 2018
De SUMMERSCHOOL 25 JULI 2018 voor wie dan
niet met vakantie is.
Locatie: De Maathoeve te Heeten
Tijd: 9.30 tot 16.00 uur
PROGRAMMA:
Koken en lunchen met Mahnaz Abessi it de
Perzische Keuken. Een lezing van Yfke Laanstra
over bewustzijn en de invloed van nieuwe
technologieën op ons leven.
Kosten: €35 p.p. voor-leden en €40 p.p. voor
niet-leden. Deze prijs is inclusief lunch en drankjes. All-in dus. Opgave vóór 25 juni,
info@vrouwenvannuoverijssel.nl of 06 -40504183.
Betaling: Banknr: NL37RABO0373051107 t.n.v. Vrouwen van Nu Overijssel onder
vermelding van SUMMERSCHOOL2018 naam, emailadres, afdeling. Deelname is voor
eigen risico.

Oproep provinciaal bestuur
Het Provinciaal Bestuur is op zoek naar een penningmeester en PR-vrouw. Ben jij de
persoon die wij zoeken neem dan contact met ons op! En wil je met ons eens praten over
deze functies? Tel.: 06-40504183 of secretaris@vvnov.nl

Kunsttentoonstelling “Het Pauperparadijs”
Wie doet er nog mee?
De aanmeldingen voor de tentoonstelling zijn nog in gang, maar wij zijn ook nog op zoek
naar vrouwen die met 3D werk mee willen doen aan de kunsttentoonstelling. Meld je nog
aan en doe mee! Keramiek - glas - en beeldhouw – werk en wand projecten/schilderijen
zijn nog van harte welkom!
Gedurende de maanden oktober en november 2018 komt de droom van Trix Rens uit
Balkbrug uit. Haar idee om een kunsttentoonstelling te organiseren met werkstukken
gemaakt door leden van Vrouwen van Nu uit Overijssel, is dan een feit. De leden kunnen
hun kunstzinnige werkstukken van bijvoorbeeld keramiek, glas, schilderijen, fotografie of
beeldhouwen aan het publiek tonen. Het thema van de expositie is “Het Pauperparadijs”,
n.a.v. het gelijknamige boek van Suzanna Jansen. Het verhaal gaat over het leven van
landlopers en bedelaars in de landbouwkolonies van de Maatschappij van Weldadigheid.
Hadden zij terecht hoop op een beter bestaan? Of was het basisprincipe “wie niet werkt,
zal niet eten” een onmogelijke regel?
De tentoonstelling wordt gehouden in de Gashouder op het Kalkovencomplex en de
toegang is gratis. Wil men de expositie bezoeken meld je dan eerst aan bij het
infocentrum aldaar. (deur van de gashouder is niet altijd open).
Contactpersoon voor aanmeldingen: Trix Rens-van Dijk – tel: 0523-657132 – mail:
beatricerens@gmail.com

Thema: Het Pauperparadijs
Locatie: Langewijk 162 Dedemsvaart
dan via witte ophaalbrug naar de
Gashouder op het kalkoven terrein lopen.
Tijdens deze kunsttentoonstelling presenteren zich
Vrouwen van Nu met: schilderijen, glas, beelden en nog veel meer!

U komt toch ook kijken!

Openingstijden:
Oktober
dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag
van 14.00 uur tot 17.00 uur
November
zaterdag en zondag
van 14.00 uur tot 17.00 uur

Deze kunsttentoonstelling is ook
in combinatie mogelijk met:

Historische Vereniging Avereest – www.hvavereest.nl
De Tuinen van Mien Ruijs – www.tuinenmienruijs.nl
Vereniging Ommerschans – www.ommerschans.nl

www.vrouwenvannu.nl/overijssel

