
 

 

 

 
 

 

 

Nieuwsbrief periode september - november 2020 
 

Geachte leden, beste dames, 

 
Dinsdagavond 18 augustus is het bestuur bij elkaar geweest om te bespreken hoe het 

verder moet in deze coronatijd. Eerder die avond heeft premier Rutte een persconferentie 

gegeven en nieuwe maatregelen aangekondigd. Mede naar aanleiding hiervan hebben wij 

het volgende besloten: 
Ledenavonden 

Alle ledenavonden voor dit jaar worden afgelast. In december zullen wij ons verder beraden 

over 2021. 

 
Uit inventarisatie bij de commissies en interessegroepen blijkt het volgende: 

Agrarische commissie 

Geen activiteiten in 2020. 

Beter bewegen 

Gaat weer van start. Docent is hiertoe bereid en de 1,5 meter afstand houden is mogelijk.  
Haak- en breicafé 

Op 7 september wordt weer van start gegaan met het haak- en breicafé in Cultuurhuus 

Braakhekke, aanvang 19.30 uur. Dit kan plaats vinden conform het daarvoor opgestelde 

protocol van het Cultuurhuus. Graag de aanwijzingen opvolgen en natuurlijk een afstand 
van 1,5 meter houden. 

Cultuur- en excursiecommissie 

Geen activiteiten in 2020. 

Cursuscommissie 
Alle geplande cursussen/workshops zijn afgelast. 

Fietscommissie 

Geen activiteiten in 2020. 

Leeskring 
Mits de maatregelen in acht worden genomen gaan deze door. Er worden geen lezingen 

bezocht. 

Volksdansen 

Deze groep is niet meer bij elkaar geweest. Er wordt gedanst in het Dijkhuis. Er is 

aangegeven voorlopig niet van start te gaan. 
Wandelcommissie; 6 oktober Herfstwandeling 

De herfstwandeling op dinsdag 6 oktober gaat vooralsnog door. Het vertrek is om 11.00 uur 

vanaf Boode. De wandelaars worden verzocht om zelf een lunchpakketje mee te nemen. 

Tuinclub 
Geen activiteiten in 2020. 

Tuincommissie 

Geen activiteiten in 2020. 

Oliebollencommissie 
De Boeldag, gepland op 17 oktober, gaat niet door. Samen met de PJB is het voornemen 

om op deze dag toch oliebollen te gaan verkopen. Hoe en wat is op dit moment nog niet 

bekend. De oliebollencommissie is op zoek naar dames die willen helpen met bakken en 

inpakken. Wilt u helpen op 17 oktober, dan kunt u zich opgeven bij Diny Meijerink, via de 

mail: gmeijerink@kpnmail.nl of tel. 06-30398742. 
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Attentie 

Als kleine attentie ontvangt u binnenkort een leuk, vrolijk tasje.  

Weet dat wij, als bestuur, aan U denken!  
Wij vinden het jammer, dat we elkaar in deze corona tijd nauwelijks kunnen ontmoeten. 

 

 

 
 

Namens het bestuur,  

Ineke Oosterwegel, secretaris 

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

uiterlijk 30 november 2020. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is 

natuurlijk ook altijd goed. 

 
 

 

Telefoonnummers in coronatijd: 

 

GGD 0800-1202 (landelijk nummer voor testafspraak coronavirus) 

RIVM 0800 -1351 (vragen en richtlijnen) 

De Luisterlijn 0900 – 0767 (voor een luisterend oor) 
Rodekruis hulplijn 070 – 4455888 (voor praktische hulpvragen) 

 

 

Van de Provincie 

 

17 november 2020; Agrarische themadag in Holten 
De Agrarische themadag op dinsdag 17 november 2020 in Holten gaat vanwege het Corona-virus NIET 

door.  

 
 


