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Nieuwsbrief januari 2020 

 
 

 

HET BESTUUR WENST U 
ALLEN EEN VOORSPOEDIG, 

GOED EN GEZOND 2020 TOE! 
 

 
 

 
Maandagavond 6 januari en 3 februari haak- en breicafé om 19.30 uur in een zaal 

van Braakhekke 

Iedere 1e maandag van de maand haak- breiavond. 

 
Adreswijzigingen 

Wilt u bij verhuizingen a.u.b. uw nieuwe adres doorgeven aan Rolanda Fledderus.  

T: 0570 542974 of E: ledenvvnbathmen@gmail.com 

 
Oliebollenactie Boeldag 2019 

De netto-opbrengst van de oliebollen is € 2.441,48 en komt geheel ten goede aan de 

Boeldagcommissie. 

 
Woensdag 15 januari; winterwandeling (wandelcommissie)  

We vertrekken zoals gebruikelijk om 11.00 uur bij Boode om 11 uur en wandelen  

ongeveer 10 km. Onderweg is er een pauze met een versnapering. We sluiten altijd met een 

hapje en een drankje af bij café Braakhekke. 

 
Woensdag 29 januari; ledenvergadering + natuurquiz (bestuur) 

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

De agenda, de notulen van 2019 en het secretarieel jaarverslag 2019 van de 

ledenvergadering zijn als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. 
 

 
 

Agnes Neijmeijer is natuurgids bij het IVN (Instituut voor Natuureducatie). Met haar gaan 

we een "symbolische fietstocht door Salland" maken. Graag had ze ons mee naar buiten 
genomen maar in de avond gaat dat niet! Daarom heeft zij de fotograaf Jannie Nijmeijer 

ingeschakeld en zij heeft foto’s gemaakt rondom Bathmen. Jannie was promotor bij de VVV. 

Aan ons de taak om te raden waar de foto’s gemaakt zijn. Beide dames willen graag Salland 

promoten! 

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

om 19.30 uur. 
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Opbrengst kerstcollecte 2019 
De opbrengst van de kerstcollecte, na afloop van de kerstviering op 16 december 2019, 

bedraagt € 429,95. Dit bedrag is door het bestuur afgerond op € 450,00 en komt ten goede 

aan de Stichting Cynthia.  

Iedereen hartelijk dank! 
 

Programma en informatieboekjes 2020 en Contactdames.  

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

informatieboekje 2020 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 donderdag 30 januari a.s. tussen 18.30-20.00 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 2020 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 2020 
• overzicht en opgaveformulier workshops cursuscommissie;  

• agenda algemene ledenvergadering Vrouwen van Nu Bathmen 2020;  

• de notulen algemene ledenvergadering 2019;  

• het secretarieel jaarverslag 2019.  
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 Berni 

Stoevenbelt Tel. 0570-541540. 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 27 januari 2020. Schriftelijk of per telefoon 541180 (bij voorkeur na 18.00 uur) is 

natuurlijk ook altijd goed. 

 

 

 
 

 

Van de Provincie 

 
Wandelen in de provincie 2020 

23 januari Dalfsen, 27 februari Dedemsvaart, 26 maart Rijssen 

https://vrouwenvannu.nl/overijssel/wandelen-de-provincie 
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