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Nieuwsbrief mei 2019
Maandagavond 6 mei; haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal van Braakhekke
Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond.
Oproep
Ongeveer 1/3 van onze leden ontvangt de nieuwsbrief maandelijks nog op papier. Het bestuur
is op zoek naar iemand die de nieuwsbrief wil bezorgen bij onze leden die aan of in de
omgeving Deventerweg wonen. Het gaat om ca. 8 nieuwsbrieven. Bent u bereid om deze
nieuwsbrieven te bezorgen, neem dan contact op met Rolanda Fledderus, tel. 542974.
Donderdag 9 mei, 13 juni, 11 juli en 8 augustus; avond fietstocht (fietscommissie)
Vertrek 19.00 uur bibliotheekplein.
Donderdag 16 mei; dagtocht (excursiecommissie)
Herinnering voor diegene die zich opgegeven heeft.
Maandag 20 mei; optreden “Neighboursisters”(bestuur)
Zangduo “The Neighboursisters” treden al jaren
achtereen met veel succes op. Zij verzorgen met
teksten en muziek op eigen wijze een ‘sentimental
journey' over weemoed en verlangen. Een
afwisseling van onbezorgde evergreens en
nummers die diepere emoties raken. Waar
zij worden uitgenodigd brengen ze warmte en
gezelligheid!
In het dagelijks leven zijn “the Neighboursisters”
échte buurvrouwen.

De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal is open om
19.30 uur.
Vrijdag 2 augustus; fietstocht naar “De Levenstuinen” in Teuge (tuincommissie
samen met de fietscommissie)
Tijdens de zomerpauze van de Vrouwen van Nu, wordt er een leuke activiteit georganiseerd.
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Teuge
Kosten: 14 euro
Dit uitje start om 10.00 uur bij Boode. Na een mooie fietstocht aangekomen in Teuge, hebben
we na de koffie/thee met gebak in het theehuis een wandeling door een bijzonder mooi
tuinencomplex van 1,6 hectare. Eenieder zorgt voor eigen lunch.

Aan het eind van de middag zijn we weer terug in Bathmen. Voor diegene die slecht ter been is
is er mogelijkheid om met de auto te gaan, de kilometervergoeding wordt dan met de
chauffeur afgerekend.
De kosten voor deze dag bedragen € 14,00 en worden op de dag voor vertrek voldaan.
Opgave voor deze leuke activiteit is mogelijk op de laatste afdelingsavond in mei. Of u kunt
zich aanmelden bij: Annette van Rooijen, E: annettevr@home.nl of T: 06 29623615 of bij
Janet Schermerhorn, E: meulman.janet@gmail.com of T: 06 53313725
Donderdagavond 10 oktober; “Herfstworkshop bloemschikken” (tuincommissie)
Noteer alvast in uw agenda:
Donderdagavond 10 oktober wordt er door de tuincommissie een “Herfstworkshop
bloemschikken” gegeven.
Mededelingen
Overleden: op 26 april 2019 mevrouw E.J. Nikkels-Paalman.
Facebook
Kijkt u ook nog eens op onze FB pagina Vrouwen van Nu Bathmen voor de laatste nieuwtje
(ook nieuws uit ons dorp) en op de FB pagina van Vrouwen van Nu Overijssel, hier kunt u zich
voor aanmelden. Dit is een besloten groep.
Nieuwsbrief per email ontvangen?
Geef dan uw emailadres door via infovvnbathmen@gmail.com.

Het bestuur wenst u een hele
fijne zomer toe!

Namens het bestuur,
Ineke Oosterwegel, secretaris

Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com
tot uiterlijk 26 augustus 2019 schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00
uur) is natuurlijk ook altijd goed.

Van de Provincie
Wandelen in de provincie
22 mei - Heino
26 juni - Goor opgave kan tot 23 juni
27 augustus- Wijhe
25 september- Gramsbergen
.. oktober- Hardenberg
26 november- Schoonheten
Nadere informatie https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-de-provincie
Commissie Cultuur
Commissie Cultuur is op zoek naar een projectgroep coördinator Zang.
Lijkt het je leuk om tweemaal per jaar een korendag te organiseren? Je wordt ondersteund
door een deskundige projectgroep. Je hoeft zelf niet te zingen, maar belangstelling voor
vrouwenkoren is wel een pre. Wil je eens kijken hoe het op de Korendagen toegaat, kom dan
naar de Korendag op 9 april in Hellendoorn.
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/voorjaars-korendag
Voor inlichtingen kun je bellen met Fie Freriks, voorzitter van de Commissie Cultuur, telefoon
0572-354662 of mailen naar voorzitter.ccvvnov@gmail.com
Summerschool 2019
Woensdag 24 juli in de Barones te Dalfsen zomerse ontmoetingsdag voor vrouwen
Nieuwsgierig geworden? Kijk op de site!
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/zomerse-ontmoeting-voor-vrouwen
Projectgroep Kunst/Tuinen
Tuinen en Galerie excursie in Zwolle en Hattem.
Er worden 3 tuinen bezocht waarvan 1 tuin met een galerie, met schilderijen en beelden van
10 kunstenaars. ’s Morgens worden er 2 tuinen bezocht, na de 1e tuin bezichtiging gaan we bij
de 2e tuin eerst genieten van een kop koffie/thee. Na deze bezichtiging is er gelegenheid om
de zelf mee gebrachte lunch te gebruiken (drinken aanwezig). Daarna gaan we naar Hattem
voor de 3e tuin met galerie en sluiten af met een kop koffie/thee.
Wanneer: donderdag 11 juli a.s.
Waar:
Urksteeg 4 te Zwolle
Wat:
1e tuin bij Gezina Middag, 2e tuin bij Ada Hage, 3e tuin bij Anna’s Tuin en Galerie.
Tijd:
10.00 uur, ontvangst en eerste bezichtiging
Kosten:
leden € 16,00, niet leden € 18,50
Opgave:
tot zaterdag 29 juni bij ineke.grootenhuis@gmail.com, tel: 0572-381283 of bij
harmien.lubberding@gmail.com, tel: 0570-562465. Betaling: na aanmelding via banknummer:
NL29 RABO 0126 9943 58 t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu. Bij betaling de activiteit, afdeling en
het aantal personen vermelden.
Commissie Reizen Overijssel
De busreis naar de tuinen in Sussex/Zuid-Engeland (24 juni-1 juli) en de vlieg-/busreis naar de
Baltische Staten (12-22 september) gaan door! Heeft u zin om mee te gaan?
Neem voor meer informatie contact op met secretaris.crvvnov@gmail.com of telefonisch op 06
11297857. Voor beide reizen zijn op dit moment nog enkele plekken beschikbaar.
COLLEGA GEZOCHT
We zijn op zoek naar een nieuw commissielid. Hou je van reizen, van organiseren en vind je
het leuk om met mensen om te gaan? Meld je dan bij de secretaris, Brigitte van Laar, op
bovengenoemd mailadres of telefoonnummer voor een nadere toelichting en geheel
vrijblijvende kennismaking.

