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Nieuwsbrief september 2018
Maandagavond 3 september en 1 oktober haak- en breicafé om 19.30 uur in een
zaal van Braakhekke
Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond.
Donderdag 6 September: Beeldentuin Mariënheem (Commissie Cultuur en
Excursie)
In Overijssel is Beeldentuin Mariënheem gevestigd. De onder eigen architectuur aangelegde
tuin is met grote zorg, sinds de jaren ‘90, uitgegroeid tot een waar park van ruim drie
hectare met bijzondere soorten beplanting en fraaie waterpartijen. In het voorjaar van 2012
opende Beeldentuin Mariënheem voor het eerst haar poorten voor het publiek en met
succes. Bezoekers komen uit alle windstreken van Nederland en zelfs tot over de grens is
Beeldentuin Mariënheem bekend en mag met recht een van de mooiste worden genoemd.
Het samenstellen van de collectie van diverse kunstenaars wordt nog steeds door de heren
zelf gedaan waardoor er een hoogwaardig niveau ontstaat. De collectie is zeer omvangrijk
en divers, zowel van materiaal als van prijs. Niet voor niets is de top van de Nederlandse
kunstenaars hier vertegenwoordigd. zoals afgesproken.
Vertrek 13.00 uur vanaf Boode. Kosten € 12,00 p.p. Opgave bij Nel Nicasie, T: 0570541726 of E: nel@nicasie.nl
Dinsdag 18 september: Excursie Den Haag Prinsjesdag (Cultuur- en
Excursiecommissie)
Ter herinnering voor de dames die zich hebben opgegeven voor deze excursie. Vertrek om
08.30 uur bij Boode, rechtstreeks naar Den Haag. Voor verdere informatie over deze dag zie
de nieuwsbrief van april 2018.
Woensdag 17 september: Cultuurhuus Braakhekke PLOT
PLOT staat voor Plattelandsvrouwen Op Toneel. Zij verzorgen deze afdelingsavond.
De zeer gemotiveerde spelersgroep zijn allen lid van de Vrouwen van Nu en bestaat uit Erna
Aaftink, Ria Beunk, Ali Jonker, Carla Linker, Agnes Peters, Janneke Vruggink, Erna
Wagenaar, Anita Willemink en regisseur Dinie Jansen.
Gezamenlijk hebben zij een programma opgesteld en ook gedeeltelijk zelf geschreven. Het
thema is ‘Relaties’.
Voor de pauze kunt u genieten van een drietal éénakters waarin op verschillende wijzen
naar het thema relaties wordt gekeken. Zo wordt de relatie met de buren behandeld, maar
ook een ingewikkelde liefdesrelatie wordt voor het voetlicht gebracht en tenslotte zien we
ook hoe de relatie tussen de high society en het ‘pleps’ kan zijn. De sfeer in de éénakters
varieert van gevoelig tot hilarisch. In deze stukken zitten ook een aantal mannenrollen. We
zijn erg blij dat Fons Smit, Henk Kloosterboer, Theo Bruggeman en Rick Oudenampsen
bereid zijn hun medewerking aan deze avond te verlenen. De heren zijn zó enthousiast dat
ze misschien wel lid willen worden….
Na de pauze is er een gezamenlijk, cabaretachtig programma. Gedurende een half uur
wordt het begrip ‘relatie’ werkelijk van alle kanten bekeken. Soms om te lachen, soms om
over na te denken en soms om lekker naar te luisteren.

Voor de muzikale begeleiding van dit deel zorgt Henri Peters. Verder verlenen Jannie
Rietman en Jolanda Brilman hun medewerking. We hopen er met zijn allen een mooie avond
van te maken.
Dus kom ook kijken maandagavond 17 september 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke
want we vinden de relatie met het publiek wel erg belangrijk!
De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal is open
om 19.30 uur.
Woensdag 10 oktober: koffieochtend – melkveebedrijf Kloosterboer(agrarische
commissie)
Op woensdagochtend 10 oktober bezoeken we tussen 10.00 en 12.00 uur het
melkveebedrijf “Mariahoeve” van Geert jan en Nathalie Kloosterboer aan de Oxersteeg 21.
Geert jan zal ons vertellen en rondleiden over zijn boerderij en prachtige nieuwe stal(2016)
met 2 melkrobots , mestrobot , ontvangstruimte en loopbrug boven in de stal. Verder zal hij
o.a. vertellen over zijn bestuursfunctie binnen LTO Salland , TeamAgroNL en hij was
Sallandse Boer in 2017.
Kosten voor deze ochtend € 5.00 p.p. Opgave op de afdelingsavond van 17 sept. of bel /
mail voor 1 oktober naar Wilma ten Have, T:06-44098585 E: atenhave_oxe@hotmail.com of
Janneke Stegink, T:0570-542228, E: steginkjanneke@gmail.com.
Lukt het niet om met eigen vervoer deze koffieochtend te bezoeken laat het ons dan weten.
Zaterdag 27 oktober: Manege Bathmen Boeldag (oliebollencommissie)
De oliebollencommissie is op zoek naar dames die tijdens de boeldag op 27 oktober willen
helpen met bakken en inpakken. Er zijn zo’n 25 dames nodig. Wilt u een dagdeel (7.0010.00 uur/10.00-13.00 uur/13.00-16.00uur) helpen dan kunt u zich opgeven bij Diny
Meijerink, via de mail: gmeijerink@kpnmail.nl, tel. 06-30398742 of op de afdelingsavond
van 17 september.
Nieuwe leden
Wij verwelkomen Gerda de Bree, Jennie Overmeen en Marietje Wagenvoort als nieuw
lid.
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. Als uw emailadres wijzigt
wilt u dat dan ook doorgeven.
Schouwburgvoorstellingen
De Cultuur- en Excursiecommissie heeft voor het seizoen 2018/2019 2 voorstellingen voor
u uitgezocht. Opgave en betaling voor aanvang of in de pauze op de afdelingsavond van
maandag 17 September bij de commissieleden, of voor 17 september bij Nel Nicasie.
T: 0570-541726 of E: nel@nicasie.nl
Woensdag 6 februari 2019
Romy Monteiro Muziektheater Schouwburg Lochem
All at once is synoniem voor de carrière van Romy Monteiro. Romy maakt in 2014 grote
indruk bij The Voice of Holland en haar doorbraak komt in 2015 als ze de hoofdrol speelt in
de succesvolle musical "The Bodyguard". Na haar grote doorbraak is Romy nu met haar
eigen concert terug in het theater! Met een waanzinnige liveband zingt ze de songs van
haar muzikale helden en haar eigen album. In haar theaterconcert vertelt Romy hoe ze de
snelle bekendheid heeft ervaren en is ze openhartig. Want wat doet het met je als alles
tegelijk komt op zo'n jonge leeftijd? Aan de hand van haar favoriete songs laat Romy tijdens
de show steeds meer van zichzelf zien en horen. Kosten € 29,50 p.p.

Woensdag 6 Maart 2019 Richard Groenendijk Cabaret Schouwburg Lochem
In 'Om alles!' zien we Richard Groenendijk van z'n scherpste, grappigste, persoonlijkste en
meest adremme kant. Een aaneenschakeling van hilarische verhalen, opzienbarende
ontboezemingen en niet te versmaden typeringen. Richard maakt een hoop kabaal, heeft
een grote mond, maar een klein hartje. Hij ontziet niets of niemand en zeker ook zichzelf
niet. er bestaat geen twijfel over; 'Om alles!' is het meest succesvolle cabaretprogramma
uit het oeuvre van Richard Groenendijk. Kosten € 25,00 p.p.
Opgave voor onze excursies/schouwburgvoorstellingen zijn na boeking bindend. Mocht u
verhinderd zijn dan worden de gemaakte kosten in rekening gebracht, tenzij u zelf voor
vervanging zorgt. Indien u zelf vervanging heeft geregeld voor een excursie/voorstelling
dan de naam van uw vervangster graag doorgeven aan de commissie.
A.V.G.
Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet A.V.G. van kracht.
Tekst hierover staat uitvoerig op de website van www.vrouwenvannu.nl.
Belangrijk hierbij is dat men, wanneer men de site bezoekt, doorklikt om alle informatie
te krijgen.
Namens het bestuur,
Ineke Oosterwegel, secretaris

Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com
tot uiterlijk 24 september 2018. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na
18.00 uur) is natuurlijk ook altijd goed.

Van de Provincie
HANDWERKINSPIRATIEDAG
Een ontmoetingsdag met uitleg over cursussen en workshops 2018/2019 en 2 workshops,
waarvan 1 ’s morgens en 1 ’s middags.
Datum:
woensdag 12 september 2018
Plaats:
Holten
Tijd:
10.00 tot 15.00 uur
Kosten:
€ 22,50; niet-leden € 27,50, incl. koffie of thee en materiaalkosten
Graag overmaken op rek. nr.: NL70 RABO 032 85 44 876 t.n.v. Commissie Handwerken
Overijssel, o.v.v. Handwerkinspiratiedag 2018
Aanmelden tot 1 september bij Alie Schakelaar, tel: 0572-355084
e-mail: handwerkcommissie.overijssel@gmail.com onder vermelding van naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer en keuze 2 workshops.
Te kiezen workshops (bij aanmelding 2 workshops opgeven)

1. Onderzetter haken
Een onderzetter haken om
een stevige binnenkant.

3. Liniaal met borduurwerk
Borduren op aftelstof.
De geborduurde
rand past in een
plexiglas liniaal,
die ook bij de
prijs inbegrepen
is.

2. Viltwerk “hartverwarmend”
Van vilt gemaakt hart,
even in de magnetron,
dan lekker warme
handen.

4. Knijpbeursje
Ideaal voor
kleingeld,
medicijnen,
sieraden enz.

Wandelen in de provincie
Afdeling Dedemsvaart
Een mooie najaarswandeling van ca 10 km langs onder meer unieke kalkovens, en het
Kotermeer, met een koffiepauze in de theetuin van de Tuinen van Mien Ruys. Voor de start
van de wandeling is in `De Baron´ ook koffie en na afloop soep verkrijgbaar.
Wanneer:
woensdag 26 september
Starttijd:
tussen 9.30 en 10.15 uur
Waar:
MFC `De Baron´, Julianastraat 54, 7701 GM Dedemsvaart
Opgave:
voor 22 september met vermelding van de afdeling bij
Janna Luning jluning@kpnmail.nl of 0523 611067

