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Nieuwsbrief januari 2019
HET BESTUUR WENST U ALLEN EEN VOORSPOEDIG
EN GOED 2019 TOE!

Maandagavond 7 januari en 4 februari haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal
van Braakhekke
Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond.
Oliebollenactie Boeldag 2018
De netto opbrengst van de oliebollen is € 2.508,57 en komt geheel ten goede aan de
Boeldagcommissie.
Dinsdag 8 januari; Winterwandeling (wandelcommissie)
De wandelcommissie heeft weer een mooie wandeling uitgezet. Start om 11.00 uur bij
Boode. Onderweg zijn er de gebruikelijke versnaperingen.
Maandag 28 januari; ledenvergadering + lezing Anneke Schep (bestuur)
De eerste afdelingsavond van het nieuwe jaar staat in het teken van de ledenvergadering.
De agenda, de notulen van 2018 en het secretarieel jaarverslag 2018 van de
ledenvergadering zijn als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.
Anneke Schep is trouwambtenaar in de gemeente Raalte. Na de pauze vertelt
zij interactief “het verhaal van de trouwambtenaar”. Een hedendaags en
enthousiast verhaal over alle ins en outs, die bij een trouwceremonie ter
sprake komen. Een verhaal vol informatieve en smeuïge anekdotes, met
humor verteld.
De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus Braakhekke en de zaal is open
om 19.30 uur.
donderdag 7 februari; Workshop keramiek decoreren (cursuscommissie)
Tijd: 19.00 uur.
Locatie: Blij blij wonen – Bathmen.
Kosten: € 35,Bordjes als decoratie aan de muur of een
schaal op tafel die je zelf hebt gedecoreerd.
Hoe leuk dat. Voor jezelf of als kado voor
iemand anders. Dat kan onder leiding van
Yvonne van This is Y-Keramiek! Je hebt keuze
uit verschillende mokken, schaaltjes, borden
of een melkpak. Met keramiekverf kan je
allerlei afbeeldingen en/of tekst aanbrengen. Je hoeft niet creatief te zijn, er zijn genoeg
tips en trucs om je te helpen. Na afloop zal Yvonne het werk glazuren en wordt het in de
oven gebakken op 1040 graden. (een week later is het klaar) Prijs is inclusief het keramiek,
je kan dan kiezen uit bijv. 2 bordjes of 1 melkpak.
Aanmelden kan per mail (Grietje Otterspeer: grotterspeer@gmail.com ) of op de
afdelingsavond van 28 januari)

Opbrengst kerstcollecte 2018
De opbrengst van de kerstcollecte, na afloop van de kerstviering op 19 december 2018,
bedraagt € 315,45. Dit bedrag komt ten goede aan de Oranjecommissie Bathmen.
Iedereen hartelijk dank!
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 leden verwelkomen we:
De dames Blankenvoort, Aarnink en Haverslag. Van harte welkom bij onze vereniging.
Programma en informatieboekjes 2019 en Contactdames.
De contactdames zullen er weer voor zorgen dat alle leden een nieuw programma- en
informatieboekje 2019 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 2019 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.
Bijlagen bij de nieuwsbrief van januari 2019
• overzicht en opgaveformulier workshops cursuscommissie;
• agenda algemene ledenvergadering Vrouwen van Nu Bathmen 2019;
• de notulen algemene ledenvergadering 2018;
• het secretarieel jaarverslag 2018.
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, Tel. 0570-541180 of Gerrie Olde
Boerrigter Tel. 0570-544567. Vanaf 22 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 28 januari 2019. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is
natuurlijk ook altijd goed.

Van de Provincie
Wandelen in de provincie
Afdeling Enter
Vandaag wandelen we door één van de mooiste stukjes van Twente langs de in oude luister
herstelde, meanderende Regge en de nieuwe natuur langs deze rivier. Het Reggedal heeft
zich de laatste jaren ontwikkeld tot een schitterend natuurgebied; het laatste deel daarvan
wordt de komende maanden gerealiseerd. Wandelen, kijken en genieten van al dat moois!
Bij de start en onderweg is er koffie/thee. Na de wandeling is er een kop soep verkrijgbaar.
Alles voor eigen rekening. Bij terugkeer van de wandeling graag afmelden.
Afstand: circa 10 km
Wanneer: dinsdag 26 februari 2019
Starttijd: tussen 09.30 en 10.15 uur
Waar: Zalencentrum De Kröl, Dorpsstraat 158, Enter
Opgave: graag voor 20 februari vrouwenvannu.enter@g.mail.com of tel. 0547 382818

