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  Nieuwsbrief februari/maart 2022 
 

Opbrengst boeldag 2021 

Het bestuur was op zondag 27 februari blij verrast, toen zij van de boeldagcommissie een 

cheque van € 3.000,00 in ontvangst mochten nemen. Dit bedrag is een deel van de 

opbrengst van de boeldag 2021. We gaan het gebruiken om ons 75-jarig jubileum, later dit 

jaar, te vieren.  

Hulde aan de leden die al jarenlang oliebollen bakken en verkopen tijdens de 

boeldag. Dames, dank daarvoor! 

 

 

Algemene ledenvergadering Vrouwen van Nu 2022 

Van twee leden hebben we een vraag gekregen om de post “diversen”, groot € 4.851,23, in 

het financieel jaarverslag 2021 te onderbouwen, zie hieronder:  

 

voucher kerst 2020 (door verlenging lockdown betaald in 2021) € 1.790,00 

attentie voor de leden paaseitjes Pasen 2021 € 153,81 

bloemen bij ziekte € 33,95 

attentie voor de leden spiegeltje zomer 2021 € 142,72 

attentie voor de leden kerst 2021 douchepakket € 2.430,00 

attentie voor leden ouder dan 80 jaar kerst 2021 € 300,75 

totaal € 4.851,23 

 

Het bestuur heeft verder geen vragen ontvangen. 

 

 

Maandagavond 7 maart en 4 april 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. 

 

 

Dinsdag 5 april; provinciale agrarische excursie (agrarische commissie) 

Zie voor nadere informatie de flyer in de bijlage. 

Aanmelden svp voor donderdag 3 maart via E: erica.korenblik@gmail.com of 

T: 06-19755182. 

Helaas is er maar plek voor 3 dames per afdeling! Wel is er een mogelijkheid om 

dames op reservelijst te plaatsen. Bij voldoende belangstelling van 50 personen of meer 

hebben is er een reservedatum op donderdag 7 april. 

 

 

Donderdagmiddag 21 april; excursie naar “Huis Verwolde” Laren (tuincommissie) 

Dit uitje start, met auto’s, om 13.00 uur bij Boode. Heeft u interesse dan kunt u zich 

opgeven op de afdelingsavond van 23 maart of bij Annette van Rooijen: E: 

annettevr@home.nl,  T:06 29623615 of bij Janet Schermerhorn: E: 

Meulman.janet@gmail.com, T:06 53313725. Vast bedrag van € 18,50 (geen gratis toegang 

museumkaarthouders), te voldoen op de dag van vertrek. Om 14.00 uur begint de 

rondleiding door het huis. Daarna koffie/thee en gebak in de theeschenkerij. Bij mooi weer 

buiten. Er is ook een kasteelwinkel waar u souvenirs, cadeautjes en streekproducten kunt 

vinden. We sluiten af met een rondleiding in het park en de tuin “Het Bijzondere Bomenpad” 

van 1 1/2 uur. Om ca. 17.00 uur zijn we terug in Bathmen. Kilometervergoeding wordt met 
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de chauffeur afgerekend. Hopende op mooi weer voor een gezellige middag met veel 

belangstelling.  

 

 

Maandag/Woensdag 23 maart; ledenavond lezing graancirkels Annemieke 

Witteveen (agrarische commissie) 

Tijdens haar lezing zal Annemieke Witteveen, aan de hand van 

beeldmateriaal, vertellen over wat graancirkels zijn, waar ze 

verschijnen, wat de geschiedenis ervan is, het wetenschappelijk 

onderzoek benoemen en theorieën behandelen over waarom zij zo 

vaak ik Engeland verschijnen en wie ze maakt of wat ze maken. 

 

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

open om 19.30 uur. 

 

 
Vrijdag 6 mei; rondleiding Abdij Nieuw Sion (excursiecommissie) 

 

Om 15.00 uur zullen we ontvangen worden voor een rondleiding in 

Abdij Klooster Nieuw Sion. Het vervoer zal op eigen gelegenheid zijn. 

Geschatte kosten zijn € 15,00 incl. drankje. Je kunt je aanmelden tot 

31 maart.  

E: wienekewillemsen@gmail.com of T: 06 – 1036 2899. 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 20 mei; Floriade Ontmoetingsdag Almere (excursie en agrarische 

commissie) 

Deze dag staat in het teken staat van de Vrouwen van Nu Floriade 

Ontmoetingsdag.   

Jullie kunnen hier meer over lezen op de site: 

Vrouwen v. Nu dag op Floriade | Flevoland | Vrouwen van Nu 

Na opgave kunnen we de entreekaarten met korting voor jullie  

bestellen en eventueel vervoer regelen. 

Je kunt je aanmelden tot 15 maart. 

Stuur je mail naar: wienekewillemsen@gmail.com  of naar 

erica.korenblik@gmail.com of T: 06 – 1036 2899. 

 

 

 

 

Vrijdag 24 juni; excursie gevangenismuseum Veenhuizen (excursiecommissie) 

We denken erover om rond een uur of 12.00 te vertrekken. Aan het eind van de dag ergens 

een pannenkoek te eten. Terug in Bathmen rond 20.00 uur. Voor de organisatie is het 

belangrijk te weten hoeveel dames er mee willen. Aan de hand van de opgaven zal een 

prijskaartje gekoppeld worden van rond de € 40,00. Je kunt je aanmelden tot 31 maart 

Stuur je mail naar: wienekewillemsen@gmail.com of T: 06 – 1036 2899. 
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Mededelingen 

Overleden: op 16 februari 2022 mevrouw A. Stegink – Nijkamp. 

 

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 

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

uiterlijk 28 maart. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is natuurlijk ook 
altijd goed. 

 
Van de Provincie 

 
Dinsdag 24 mei; Jubileumfeest  

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.  

 

Locatie:  

Parkgebouw Rijssen  

Oosterhofweg 49  

7461 BT Rijssen  

 

Programma: 

10.00 uur - 10.30 uur Inloop Jaarvergadering  

10.30 uur - 12.00 uur Jaarvergadering  

12.30 uur - 13.30 uur Lunch  

14.00 uur - 14.45 uur Optreden van The Bluebettes  

14.45 uur - 15.15 uur Pauze met drankje en hapje  

15.15 uur - 16.00 uur Optreden van The Bluebettes  

16.00 uur - 16.30 uur Afsluiting met drankje en hapje  

 

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. 

  

Deelname is op eigen risico en wij houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen. 
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