
 

 

 

 

 

 

 

 
www.vrouwenvannu.nl/bathmen    

                                                        

   

Nieuwsbrief januari 2023 
 

 
HET BESTUUR WENST U ALLEN EEN VOORSPOEDIG EN 

GEZOND 2023 TOE! 
 

 

 

Maandagavond 9 januari; 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. 

 

Oliebollenactie Boeldag 2022 

De netto-opbrengst van de oliebollen is € 2.812,29 en komt ten goede aan de 

Boeldagcommissie. 

 

Opbrengst kerstcollecte 2022 

De opbrengst van de kerstcollecte, na afloop van de kerstviering op 14 december 2022, 

bedraagt € 360,00. Dit bedrag is door het bestuur afgerond op € 400,00 en komt ten goede 

aan de Stichting Ambulance Wens Nederland.  

Iedereen hartelijk dank! 

 

Herhaalde 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  

 

Dinsdag 10 januari; 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.  

 

Maandag 30 januari; ledenvergadering + optreden van Koor Groot Colmschate 

(bestuur) 

De eerste afdelingsavond van het nieuwe jaar staat in het teken van de ledenvergadering. 

De agenda, de notulen van de ledenvergadering 2022 en het secretarieel jaarverslag 2022 

zijn als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. 

 

Koor Groot Colmschate 

Koor Groot Colmschate bestaat ruim 35 jaar. Zij treden op met een 

eigen band en een dirigent. Het repertoire bestaat uit Nederlands- 

en Engelstalig liedjes: bekende, moderne popliedjes en natuurlijk 

passeren ook de klassiekers de revue.  

 

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

19.30 uur. 
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Programma en informatieboekjes 2023 en Contactdames.  

De contactdames zullen er weer voor zorgen dat alle leden een nieuw programma- en 

informatieboekje 2023 ontvangen. De enveloppen met de boekjes liggen na afloop van de 

ledenvergadering voor de contactdames klaar. Indien een contactdame niet in de 

gelegenheid is te komen, wordt zij verzocht voor een vervanger te zorgen, die de enveloppe 

meeneemt of dinsdag 29 januari a.s. tussen 18.00-19.00 uur de boekjes op te halen bij 

Ineke Oosterwegel, Burg. Boreellaan 19 te Bathmen. 

 

Ledenpas Vrouwen van Nu 

In december heeft u bij het Magazine Vrouwen van Nu uw ledenpas 2023 ontvangen. Met 

deze pas kunt u als lid extra voordelen krijgen die het lidmaatschap u biedt. Zo kunt u 

bijvoorbeeld meedoen aan winacties. Ga hiervoor naar de website www.vrouwenvannu.nl. 

Op deze site kunt u zich ook inschrijven voor de gratis maandelijkse nieuwsbrief waar de 

voordelen en winacties in vermeld worden. 

 

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 lid verwelkomen we: de dames Nijenhuis, Wubbe en Poll. Van harte welkom! 

 

Bijlagen bij de nieuwsbrief van januari 2023  

• agenda algemene ledenvergadering Vrouwen van Nu Bathmen 2023;  

• de notulen algemene ledenvergadering 2022;  

• het secretarieel jaarverslag 2022.  

Het financieel jaarverslag en de begroting worden een week voor de ledenvergadering per 

mail verstuurd. Diegene die de stukken niet per mail ontvangt, kan deze vanaf een week 

voor de ledenvergadering opvragen bij Ineke Oosterwegel, T. 06 -3893 7088. 

Vanaf 23 januari a.s. staan de vergaderstukken ook op de site: 

www.vrouwenvannu/bathmen. Gebruikersnaam: lidbathmen; Wachtwoord bat8045. De 

notulen, de jaarverslagen en de begroting liggen ook ter inzage op de ledenvergadering. 

 

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com tot 
uiterlijk 27 januari. Schriftelijk of per telefoon 06 -3893 7088 (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 

 

9 t/m 12 februari; Handwerkbeurs IJsselhallen Zwolle 

De Handwerkbeurs is de grootste beurs in Europa op het gebied van textiele hobby’s. Op de 

Handwerkbeurs zijn uitsluitend textiele hobby’s te vinden: borduren, breien, haken, quilten, 

vilt, zelf-maak-mode. Je kunt voor alles wat met textiel te maken heeft op de beurs terecht. 

Naast ruim 150 standhouders zijn er dagelijks workshops en demonstraties en inspirerende 

meet & greets met bloggers en ontwerpers. 

Meer info: https://handwerkbeurs.nl/zwolle/ 
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