
 

 

 

 

 

 

 

 
www.vrouwenvannu.nl/bathmen    

 

   

Nieuwsbrief december 2022 
 

Maandagavond 5 december; 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. 

 

Beter Bewegen 

In de periode september tot en met mei komen de dames van Beter Bewegen in de gymzaal 

van de Dorpsschool bij elkaar. Van 14.00 tot 15.00 uur gymmen zij daar, onder 

professionele begeleiding. Er kunnen nog dames bij! Heeft u belangstelling, dan kunt u zich 

aanmelden bij: Mw. S. Stegeman, T: 0570 541571, E: a-stegeman@live.nl  

 

Oproep cursuscommissie 

De 2 dames van de cursuscommissie zijn op zoek naar 2 nieuwe leden voor deze 

commissie. Heb je veel creativiteit en wil je deze graag delen met onze leden sluit je dan bij 

onze commissie aan. Aanmelden kan bij Nelly van Grunsven, E: Nellyvg24@gmail.com  

 

Kerstattentie 

De kerstattentie voor de leden die 80 jaar en ouder zijn, worden door het bestuur op 

zaterdag 10 december tussen 12.00-14.00 uur bij de contactdames gebracht, zodat deze, 

door de contactdames, bij de leden kunnen worden bezorgd. 

Kent u iemand van onze leden die ziek is of in het ziekenhuis ligt? Wilt u dit dan doorgeven 

aan één van de bestuursleden of aan de contactdame van het desbetreffende lid. Er is voor 

deze leden een kerstattentie, die door de contactdame bij de zieke leden wordt bezorgd. 

 

Woensdag 14 december; kerstviering met Gery Groot Zwaaftink (bestuur) 

 

Gery Groot Zwaaftink is muzikant, troubadour en 

verhalenverteller. Hij vertelt en speelt verhalen en zingt 

zijn zelfgeschreven liedjes, waarbij hij zichzelf begeleidt op 

gitaar. 

Op de ledenavond brengt hij het verhaal van Scrooge & 

Marley. Het wereldberoemde kerstverhaal van C. Dickens. 

Over de gierige vrek Scrooge die in verleden, heden en 

toekomst ziet wie hij was, wie hij is en wat er van hem zal 

worden als hij zijn leven niet veranderd. 

Na de pauze zingt hij liedjes voor ons in de kerstsfeer. 

 

 

Kerstcollecte  

De opbrengst van de collecte zullen wij doneren aan de Stichting 

Ambulance Wens Nederland. Deze stichting bestaat uit 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. 

 

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

19.30 uur. 
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Dinsdag 10 januari 2023; Nieuwjaarswandeling (wandelcommissie) 

Op dinsdag 10 januari houden we onze Nieuwjaarswandeling. De afstand zal ca. 10 km zijn, 

rondom Bathmen/Loo. Onderweg kunnen we genieten van warme chocolademelk en iets 

lekkers. We vertrekken om 11.00 uur vanaf De Brink in Bathmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com tot 

uiterlijk 29 december. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is natuurlijk 
ook altijd goed. 

 
 

Van de Provincie 
 

Wandelen in de provincie; Dinsdag 24 januari 2023 > Bathmen 

Waar: Sportpark “De Looenk” , Prinses Margrietlaan 18, 7437 VD Bathmen. 

Let op ! : Sportpark is met de auto niet bereikbaar via Prinses Margrietlaan, maar via 

Looweg/Sportlaan. Starttijd: Tussen 9.30 en 10.15 uur. Afstand: 5 of 10 km 

Voor de start zijn jullie welkom in de kantine van het ABS-Huus, de koffie staat klaar. We 

wandelen in een prachtige omgeving van Salland met o.a. de mooie Schipbeek, afgewisseld 

met bos en weilanden. Onderweg is een pauzepunt (toilet). Wilt u na afloop een heerlijke 

kop soep of een broodje dan graag vooraf opgeven. Consumpties: voor eigen rekening 

Deelname is voor eigen risico en gratis, maar er staat een bus voor een vrije gift. 

Opgave: voor 19 januari 2023  liefst per e-mail naar M:a-modderman@kpnplanet.nl of 

Rian Modderman-Willemsen, T: 06-40126004 

 

Donderdag 30 maart 2023; Schrijversmiddag lezing Lisa Weeda 

Locatie: Het Annahuis- Raalte 

Starttijd: 13.00-15.00 uur 

Opgave bij: Heleen Nijland, heleen.nijland@hotmail.com 

Beschrijving: 

Oekraïne is nooit ver weg in het werk van Lisa Weeda. Lisa Weeda verteld over haar 

debuutroman Aleksandra waarin ze schrijft hoe haar familie omgaat met de scheiding 

tussen Oost en West in het geboorteland van haar oma: Oekraïne. 

 

Commissie reizen 

18-23 juni: 6-daagse bus vakantie naar Dresden en omgeving. 

14-21 september: 8-daagse vlieg-/bus vakantie naar Bilbao het groene Spanje. 

Voor beide reizen geldt dat deze doorgaan zodra er minimaal 20 aanmeldingen zijn. 

Aanmelden voor Dresden kan tot 15 januari, voor Bilbao tot 1februari 2023. 

Overigens wordt er door de 4 noordelijke provincies ook een reis georganiseerd. 

Dit is een 7-daagse vlieg/bus vakantie naar Napels en de Amalfikust. 

meer informatie: https://vrouwenvannu.nl/overijssel/commissie-reizen 

Het bestuur wenst u 
fijne feestdagen en 

een goede 
jaarwisseling! 
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