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Nieuwsbrief februari 2020
Maandagavond 3 februari en 2 maart haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal
van Braakhekke
Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond.
Oproep aan commissies en interessegroepen
Het bestuur is bezig met de voorbereidingen van de afdelingsavonden in 2021. Wij roepen
commissies en interessegroepen op om één van deze avonden in te vullen. Heeft u een leuk
idee, meld dat dan bij het bestuur.
Bestuursverkiezing algemene ledenvergadering 29 januari 2020
Op de algemene ledenvergadering op 29
januari 2020 hebben we afscheid genomen
van onze penningmeester Gerrie Olde
Boerrigter.
Berni Stoevenbelt is benoemd tot nieuwe
penningmeester. Wilma ten Have is benoemd
tot algemeen bestuurslid. Margreet Spierings
heeft het laatste jaar meegelopen in het
bestuur en is met terugwerkende kracht (tot 1
januari 2019) benoemd als algemeen
bestuurslid.

Maandag24 februari; ledenavond (bestuur)
Op deze avond zou Annie Schreier een lezing verzorgen. Vanwege hartproblemen heeft zij
dit helaas moeten afzeggen. Het bestuur zoekt voor deze avond een nieuwe invulling. Wij
houden u via facebook en de Bathmense Krant op de hoogte.
De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal is open
om 19.30 uur.

31 maart, 1 en 2 april: Provinciale agrarische excursie 2020 (agrarische commissie)
Op dinsdag 31 maart, woensdag 1 en donderdag 2 april organiseert de afdeling Zwolle de
jaarlijkse provinciale agrarische excursie 2020.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 8.30 uur ontvangst in Zwolle.
Om 9.00 uur Opening en aansluitend vertrek in groepen naar de verschillende locaties. Om
ca. 16.00 uur afsluiting met koffie en thee.
De 4 locaties die we gaan bezoeken zijn:
- Aardbeienkwekerij Kalter in IJsselmuiden
- Rondvaart Zwolse grachten
- IJsseldelta Ruimte voor de rivier
- Geitenbedrijf Twiegweerd in Zalk
Uitgebreide informatie hierover vindt u in de bijgevoegde flyer.
Het is gezellig om deze dag samen te bezoeken.
Daarom gaat afdeling Bathmen in principe op woensdag 1 april 2020 naar deze
provinciale agrarische excursie. Er is altijd veel belangstelling, daarom bij opgave graag
aangeven of donderdag 2 april als reservedatum voor u geschikt is.
De kosten bedragen € 40,00 per persoon inclusief koffie/thee, lunch en vervoer naar
verschillende locaties.
Dit is exclusief reiskosten retourtje Bathmen-Zwolle (deze worden op de dag zelf verrekend
met de chauffeur).
Opgave en betaling voor vrijdag 21 februari via de mail of per telefoon bij:
Wilma ten Have, T: 06-44098585 E: atenhave_oxe@hotmail.com of bij
Erica Korenblik, T: 06-19755182 E: erica.korenblik@gmail.com
Nieuwsbrief per email ontvangen?
Geef dan uw emailadres door via infovvnbathmen@gmail.com.

Namens het bestuur,
Ineke Oosterwegel, secretaris

Kopij voor de volgende nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail infovvnbathmen@gmail.com tot
uiterlijk 24 februari 2020. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is
natuurlijk ook altijd goed.

Van het landelijk bestuur
Nieuw Huishoudelijk Reglement per 1 januari 2020
Tijdens de Ledenraad van november 2019 is unaniem ingestemd met het nieuwe
Huishoudelijk Reglement dat per 1 januari 2020 van kracht is geworden. Het nieuwe
reglement is te vinden op de landelijke website onder Voor leden > Documenten.
Daarnaast is ook de Vrouwen van Nu Gids bijgewerkt en aangepast aan het nieuwe
Huishoudelijk Reglement en de nieuwe Statuten. Je vindt de verschillende Wegwijzers uit de
Gids op de landelijke website onder Voor Leden > De weg kwijt?

Van de Provincie
Wandelen in Overijssel
Donderdag 27 februari afdeling Dedemsvaart
Een prachtige wandeling in het mooie Reestdal. We starten en eindigen bij manege Klein
Oever, Oud Avereest 60, 7707 PP Balkbrug. Pauze is er bij het infocentrum de Wheem,
waar koffie/thee/koek genuttigd kan worden. Ook kan gebruik gemaakt worden van het
toilet. De route is grotendeels onverhard en gaat merendeels door bosachtig gebied. De
afstand van de wandeling is ca. 10 km. Starttijd tussen 9.30 en 10 uur.
Consumpties zijn voor eigen rekening. Wilt u na afloop gebruik maken van soep+stokbrood
graag vermelden bij opgave. De kosten hiervan zijn €7,50.
Opgave voor zaterdag 22 februari 2020 bij Hennie Botter, E: henniebotter55@gmail.com of
T: 06-51375202.
27 februari
Dedemsvaart
26 maart
Rijssen
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-de-provincie

