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Nieuwsbrief mei 2022 
 

 

Koninklijke onderscheiding voor Rolanda Fledderus! 

Het heeft Zijne Majesteit behaagd om Rolanda te benoemen tot 

lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op dinsdag 26 april heeft zij 

het bijbehorende lintje van burgemeester König in ontvangst 

mogen nemen. Onder valse voorwendselen meegenomen naar 

de Lebuïnuskerk in Deventer was de verassing groot. Voor haar 

vele vrijwilligerswerk bij de Klimbimbeurzen, de Wereldwinkel 

en de Vrouwen van Nu een zeer verdiende blijk van waardering. 

Rolanda, van harte proficiat! 

 

 

Maandagavond 2 mei haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal van Braakhekke 

Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond. Wilt u een keer deelnemen, dan 

verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij Roelie Zuethoff, T: 06 – 17766725. 

 

Woensdag 18 mei; Wandeling (wandelcommissie) 

Vertrek 11.00 uur bij Boode, zelf graag een lunchpakketje meenemen!   

De herfstwandeling is gepland op 11 oktober! Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 

Woensdag 25 mei; ledenavond (bestuur) 

Op deze avond was een bezoek gepland van Annie Schreier, Europarlementariër. Helaas is 

zij verhinderd. Het bestuur is nog op zoek naar een alternatief programma. Via de 

Bathmense Krant zullen we aankondigen hoe deze avond ingevuld wordt. 

 

De ledenavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal is open om 

19.30 uur. 

 

Vrijdag 10 juni: Koffieochtend bij Oudenampsen Boomkwekerij in Loo-Bathmen 

(agrarische commissie) 

Op vrijdag 10 juni organiseert de agrarische commissie de jaarlijkse koffie ochtend. We 

gaan op de koffie bij Rick Oudenampsen in Loo. Deze boomkwekerij is in 1997 opgericht. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee zal Rick ons vertellen over zijn 

werkzaamheden op het bedrijf. Ook zal hij een rondleiding verzorgen. Naast zijn 

boomkwekerij houdt Rick zich ook bezig met het vervaardigen van boxpallets. 

De kosten bedragen € 5,00 p.p. We worden om 10.00 uur verwacht aan Oudendijk 2 A in 

Loo.   

Vervoer op eigen gelegenheid. Opgeven voor deze gezellige en informatieve ochtend kan bij 

Margreet Preuter 06 - 5530 1830 s.v.p. voor 8 juni a.s. 

 

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. 

Als nieuw leden verwelkomen we de dames Sprangenberg en Rijkee. Van harte welkom! 
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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. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is natuurlijk 
ook altijd goed. 

 
Van de Provincie 

 
Woensdag 11 mei; Kunst en tuinen 

De Projectgroep nodigt u uit voor een bezichtiging van de 5.500 m2 

grootte tuin “Grondig Geniethen” te Lochem en een bezoek aan museum 

“More” te Ruurlo met zijn mooie park en (op eigen initiatief te bezoeken) 

Orangerie.                                                                                                                                                           

Nitha Annink heet u hartelijk welkom met een kop koffie/thee en iets 

lekkers. Zij vertelt over de schilderachtige tuin. Tussen 12.00 uur en 

12.30 uur kunt u hier het meegebrachte lunchpakketje nuttigen met een 

extra kop koffie/thee. Daarna rijden we naar Ruurlo, waar we om 13.00 uur in kasteel 

Ruurlo eerst een film bekijken over de geschiedenis van het kasteel en dan de schilderijen 

van Carel Willink. Ook zien we de door Fong Leng ontworpen extravagante kleding van de 

3e echtgenoot van Carel, Mathilde. Verder is er een tijdelijke expositie van de neo 

realistische schilder, Pat Andrea. 

Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 15.30 uur                                                                                                       

Waar: Hoge Enk 3 te Lochem en kasteel Ruurlo, Vordenseweg 2 te Ruurlo                                             

Kosten: € 24,00 of € 9,50  i.c.m. museumjaarkaart (niet leden € 26,50 of € 12,00)                                    

Aantal deelnemers: 50                                                                                                                                                  

Opgave: tot 6 mei bij wilmaeskes8124@gmail.com T: 06-33844556 of bij 

harmien.lubberding@gmail.com, T: 0570-562465                                                                                                                                                              

Betaling: na aanmelding via banknummer: NL29 RABO 0126 9943 58 t.n.v. NBvP Vrouwen 

van Nu, bij betaling tuinen, afdeling en aantal personen vermelden. 

 

Wandelen in de provincie 

25 mei > Markelo 

23 juni > Vinkenbuurt 

.. augustus > Delden 

Zie voor nadere informatie: Wandelen in de provincie | Overijssel | Vrouwen van Nu 
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