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Nieuwsbrief april 2022 
 

 

Aftredende commissieleden 

Het is een goede gewoonte om aftredende commissieleden tijdens de algemene 

ledenvergadering met een attentie te bedanken voor hun deelname in een commissie. 

Door corona heeft dit in 2021 en 2022 niet kunnen plaatsvinden. Onlangs hebben 

onderstaande leden een bloemenbon van het bestuur ontvangen. 

 

2021:  Agrarische commissie - Wilma ten Have  

  Cursuscommissie - Grietje Otterspeer en Marian Gossen  

  Cultuur- en excursiecommissie - Edith Baars, Gerrie Hendriks, Nel Nicasie en 

  Berni Stoevenbelt  

 

2022:  Oliebollencommissie - Diny Meijerink en Henny Klumper  

 

Reini Halfman, Aaltje Kloppers en Rikie Willighagen zijn gestopt met bezorgen van de 

nieuwsbrief. Ook zij hebben een bloemenbon ontvangen. 

 

DAMES, HIERBIJ NOGMAALS ONZE DANK! 

 

Maandagavond 4 april en 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. 

 

Maandag 25 april; ledenavond lezing stichting wensambulance (bestuur) 

 

Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep 

van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die 

dagelijks gratis laatste wensen vervullen van 

immobiele (mensen die afhankelijk zijn van 

ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp 

van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances. 

Vrijwilligers van Wensambulance Oost Nederland 

zullen vertellen over hun goede werk.  

 

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

19.30 uur. 

 

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 of een activiteit om kennis 

te maken. 

 

Als nieuw lid verwelkomen we: mevr. Cobi Hooijmaijers. Van harte welkom! 

 

 

http://www.vrouwenvannu.nl/bathmen


Donderdag 19 mei, 16 juni, 21 juli, 18 augustus; avond fietstocht (fietscommissie) 

Na twee seizoenen niet te hebben gefietst willen we in mei weer starten. En wel op de derde 

donderdag van de maanden mei, juni, juli en augustus. Tegenover het Cultuurhuus starten 

we om 19.00 uur. Onderweg gaan we gezellig “koffie” drinken. We hopen weer met een 

leuke groep op pad te kunnen gaan.  

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 

 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com tot 
uiterlijk 29 april. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is natuurlijk ook 
altijd goed. 
 

 
Van de Provincie 
 
Jubileumfeest 24 mei parkgebouw Rijssen 

Onze vereniging is op 18 maart 1931 opgericht en zonder coronamaatregelen hadden we 

ons 90 jarig jubileum in 2021 gevierd.  

Wij nodigen u van harte uit voor ons uitgestelde jubileumfeest op 24 mei a.s. We starten 

met de jaarvergadering, deze is voor iedereen toegankelijk maar opgave is wel van belang. 

Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden. Het feestprogramma begint met een lunch 

en aansluitend een optreden van The Bluebettes. Kosten hiervan bedragen € 20,00.  

Om alle afdelingen een kans te geven hieraan deel te nemen kunnen zich per afdeling 10 

leden aanmelden. Overige leden kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. De afdelingen 

waarvan minder of geen leden komen kunnen we dan verdelen over de mensen op de 

wachtlijsten. 

Zie voor het programma onze nieuwsbrief van februari/maart 2022. 

Het bestuur Vrouwen van Nu, afd. Bathmen, zal voor de opgave zorgen. Aanmelding voor 

23 april per email: infovvnbathmen@gmail.com.  

Graag vermelden of u deel wilt nemen aan het ochtend- of middagprogramma of beiden. Bij 

deelname aan het middagprogramma graag aangeven of er dieetwensen zijn. 

 

Wandelen in de provincie 

Wijhe 

Een prachtige route langs de IJssel, via de loopbrug en het laarzenpad en het trekveer, door 

het ruige landschap van het natuurreservaat Duursche Waarden naar steenfabriek Fortmond 

dat nu rijksmonument is, er werd van 1828 tot 1976 steen gebakken. 

Met het Kozakkenveer naar de overkant van de IJssel voor de pauze. Daarna via het bos 

terug naar het Infocentrum ‘’Op Duur’’. 

Wanneer: donderdag 28 april 

Waar:  Infocentrum "Op Duur", Rijksstraatweg 109, 8121 SR Den Nul 

Starttijd: vanaf 09.30 uur tot 10.15 uur (niet eerder omdat het infocentrum met restaurant 

niet vroeger geopend is.) 

Afstand: 4 a 5 km. en 10 km. 

Opgave: Uiterlijk 23 april bij Gerry Oosterink, E: oosterink002@hetnet.nl of  

T: 0570 523 708. Bij opgave graag ook vermelden of men broodjes wil nemen na de 

wandeling. Alles voor eigen rekening. 
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