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Nieuwsbrief december 2020 

 
Beste leden, 
 
Nu 2020 op zijn einde loopt blikken we terug op het afgelopen jaar. Het is voor iedereen 
een raar jaar geweest. Vanaf half maart zijn alle afdelingsavonden en de meeste activiteiten 
geannuleerd. Ook in 2021 zal het niet zo worden, zoals we gewend waren. 
 

Als bestuur hebben we voor de komende tijd een aantal besluiten genomen: 
 
Om elkaar toch nog te ontmoeten willen we op woensdag 16 december een soort inloop 
dag houden voor onze leden. Bij deze ontmoeting willen wij u een leuke attentie aanbieden. 
We hebben de dag opgeknipt in tijdvakken, waarvoor zich, per tijdvak, max. 25 personen 
kunnen opgeven. We hopen even te kunnen bijpraten en, afhankelijk van de geldende 
maatregelen op dat moment, een kop koffie/thee te kunnen drinken. Dit vindt plaats in 
Cultuurhuus Braakhekke. 

 
De tijdvakken zijn: 
 
10.00 uur tot 10.45 uur 
11.00 uur tot 11.45 uur 
13.30 uur tot 14.15 uur 
14.30 uur tot 15.15 uur 
15.30 uur tot 16.15 uur 

16.30 uur tot 17.15 uur 
19.00 uur tot 19.45 uur 
20.00 uur tot 20.45 uur 
21.00 uur tot 21.45 uur 

 
Opgave is verplicht en vol = vol. 
U kunt zich tot zaterdag 12 december opgeven bij het infopunt van het Cultuurhuus, door 
persoonlijk langs te gaan, Schoolstraat 6a, of te bellen met 0570 – 540839 (openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 13.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag 10.00 uur tot 13.00 uur). 
Bij opgave graag het tijdvak, uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. 

Wij vragen u bij gezondheidsklachten niet te komen en u aan de maatregelen te houden die 
in het Cultuurhuus gelden, zoals het dragen van een mondkapje. 
Kunt u niet aanwezig zijn, dan zorgen wij dat de attentie bij u bezorgd wordt. 
 
Programmaboekje 2021 
In verband met de onzekerheden wat in 2021 wel en niet kan wordt er geen 
programmaboekje uitgegeven. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van 
activiteiten die wel door kunnen gaan. Bewaar dus uw boekje van 2020 nog voor de 

algemene informatie. Het contributiebedrag voor 2021 is vastgesteld op € 54,50. 
 
Oproep nieuw bestuurslid 
Toos Aarnink treedt in 2021 af als algemeen bestuurslid. 
Wij zijn op zoek naar dames die als algemeen bestuurslid willen toetreden tot het bestuur. 
Heeft u interesse neem dan contact met ons op via infovvnbathmen@gmail.com of  
06 – 38937088 (Ineke). 
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Bestuur per 1 januari 2021: 
 
Voorzitter:  
Geja van den Noort  
2e zittingsperiode, aftredend 2023 
T: 0570 544454  
E: voorzittervvnbathmen@gmail.com  

 
Secretaris:  
Ineke Oosterwegel  
2e zittingsperiode, aftredend 2023  
T: 06 38937088  
E: infovvnbathmen@gmail.com  
 
Penningmeester:  
Berni Stoevenbelt  
1e zittingsperiode, aftredend 2022  
T: 0570 541540  
E: penningvvnbathmen@gmail.com  
 

Ledenadministratie:  
Rolanda Fledderus  
2e zittingsperiode, aftredend 2023  
T: 0570 542974  
E: ledenvvnbathmen@gmail.com  

 
Algemeen bestuurslid:  
Wilma ten Have  
1e zittingsperiode, aftredend 2023  
T: 06 44098585 
E: atenhave_oxe@hotmail.com 
 
Algemeen bestuurslid: 
Margreet Spierings  
1e zittingsperiode, aftredend 2022 
T: 06 24890327 
E: spieringsmargreet@gmail.com 

 

Wijzigingen commissies 
− De Cultuur- en excursiecommissie stopt per 1 januari 2021. 
− Grietje Otterspeer stopt met de cursuscommissie. Nieuw contactpersoon is Hanneke 

Wienbelt, T: 06-51540786, E: hannekewienbelt@gmail.com 
 
75-jarig jubileum op 6 maart 2021 
Omdat we ons jubileum graag met al onze leden willen vieren, is besloten dit een jaar uit te 
stellen tot 5 maart 2022. 

 
Mededelingen 
Overleden: op 15 oktober 2020 mevrouw C. de Bakker – van der Horst. 
 
 
Namens het bestuur,  
Ineke Oosterwegel, secretaris 

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

 

 

 

 

Het bestuur wenst u fijne kerstdagen en een goede 
jaarwisseling toe. 

Blijf gezond en we hopen elkaar snel weer te zien. 
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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 
Commissie Cultuur 
 

Streektaaldag 
De projectgroep streektaal heeft besloten de streektaaldag voor maart 2021 af te lasten 
 i. v. m de maatregelen rond het coronavirus. Met 1,5 meter afstand kunnen er maar 40 
dames in de zaal wat natuurlijk niet kostendekkend is. Op dit moment zijn de maatregelen 
nog meer aangescherpt en mogen er maar 30 mensen in een ruimte aanwezig zijn.  
 
Volksdansdagen 

De projectgroep volksdansen heeft eveneens besloten de volksdansdagen in maart 2021 af 
te lasten. Ook hier gelden de corona maatregelen om 1,5 meter afstand te houden en maar 
30 mensen in een zaal niet werkbaar.  
 
Kunst/Tuinen 
Het bezoek van de voorjaarstuin en museum in Ruurlo wat gepland stond in het voorjaar 
van 2021 zal geen doorgang vinden. De projectgroep tuinen zal indien mogelijk niet eerder 
dan in het najaar 2021 weer wat voor jullie gaan organiseren. 
 
Bridge 
Ook voor het bridgen geldt dat er nog niets is afgesproken voor een bridgedag. 


