
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  januari 2018 

 

 

 

 

JAARVERGADERING   én   

Voor de pauze vindt de jaarvergadering plaats (agenda: zie deze 

nieuwsbrief).  

Na de pauze is er een verrassend optreden van…. SNIP EN SNAP……. is 

zeker de moeite waard, dus… Mis het niet! 

Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 2 (= de wijk van 

Corrie, Gerrie en Trui) 

Kosten € 4,00 (= incl. entree, een kopje koffie/thee en een drankje)  

 

UITNODIGING 

29 JANUARI 2018 



AGENDA JAARVERGADERING 29 JANUARI 2018 

 

1. Opening 

2. Verslag lief en leed 4e kwartaal 2017 door Alie Kemp en 

Adri Nikkels 

3. Financieel verslag  

4. Kascommissie: Wilma Lubbinge en Hanneke van de 

Woude. Wilma Lubbinge is aftredend. 

5. Huldiging jubilarissen  

6. Bestuursverkiezing 

Dikkie aftredend, niet herkiesbaar 

7. Indeling nieuw bestuur 

8. Rondvraag 

 

9. PAUZE 

 

10. Optreden Snip en Snap  

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst iedereen een  
goed, gezond en ACTIEF 2018  
 
 



VERSLAG LEDENAVOND 27 NOVEMER 2017 

 

De gastspreker van deze avond is Max Messie met als onderwerp 

‘TUINVOGELS’. 

Dini opent de avond en heet iedereen welkom en met name de 2 

nieuwe leden: Bertha vd Wetering en Gerda Bosch.  

Toen volgden er een aantal mededelingen: 

- Wij hebben  de opbrengst van de entreegelden van 

afgelopen gelopen ledenavond (€ 164,00) geschonken aan 

het project ‘Help Sint Maarten’. 

- De kerstworkshop van Alie Kemp is verplaatst naar 7 dec. 

- Willy Eilander nam het woord en vroeg het bestuur naar 

voren te komen. Omdat ze de laatste periode door ziekte 

minder actief was,  wilde ze haar medebestuursleden 

bedanken: Ze had voor iedereen een prachtige 

sleutelhanger gemaakt met het logo van VrouwenActief. 

Toen kwam Max Messie al fluitend 

binnen, gestoken in het groen. Mieke 

bestuurde de dia’s en Max hield er een 

verhaaltje bij. Er kwam van alles voorbij: 

Roodborst, mus, vink, uil, vos, 

salamander, kikker, pas, rupsen….. 

Aan de snavels van vogels kun je zien wat 

ze eten, zaden of insecten.  

Bedreigingen van de tuinvogels: 
Bruine rat, sperwer, ekster, vos, kat, 

steenmatter, groene container, gifspuit! 
 



Een goede tip voor ons: Laat de bladeren in de tuin liggen. Dit is 
voedsel voor vogels en onder het blad groeit geen onkruid! 
Na de pauze gingen we een pindapoppetje of boomtak met pinda’s 
en vetbollen maken voor de tuinvogels. 
 
Het was een gezellige avond met veel goede tips en herkenbare 
vogels. 
Gaat het met de vogels beter dan is dat ook beter voor ons én het 
milieu!  
Mariet Nooteboom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

            

           

 



KERSTAVOND MAANDAG 18 DECEMBER 2017 
 

11 december 2018: Een prachtige witte wereld maar… wel met 

code rood! Met dank aan de wijkhoofden én de flexibiliteit van de 

fam. Post konden we onze kerstavond een week verzetten! 

18 december was het dan zover. De kerstavond werd 

georganiseerd door wijk 4 en stond in het teken van 

(kerst)ballen.. 

Bij binnenkomst werden we ontvangen met een glaasje bubbels 

mét kers! Als amuse kregen we een zuurkoolbitterbal! 

Bij het kerstdiner ontbraken 

de ballen natuurlijk ook niet:  

Soep met balletjes, runderbal, 

wildbal of visbal, doperwtjes, 

spruitjes, krielaardappelen, 

een bol ijs met warme kersen 

en slagroomsoesjes!  

 

Tussen de gangen door hebben we samen 

kerstliederen gezongen. Hierbij werden 

we begeleid door Corry Kieskamp (gitaar 

en trekharmonica) en Lotte speelde 

piano. 

 

 

 



Reinalda las het kerstevangelie voor, Joke van Niersen een 

sfeervol  gedicht waarin de kerstbal ook niet ontbrak en Martijntje 

kon ons boeien met een mooi kerstverhaal. 

    

Tijdens de maaltijd zijn we zelf ook nog 2x 

rondgedraaid zodat we weer even 

tegenover iemand anders kwamen te 

zitten. Immers…  Ontmoeten is een doel 

van onze vereniging dus dit was een mooie 

manier om ook weer eens met iemand 

anders te praten! 

 

Ook dit jaar ging de kerstsok  weer rond. 

Deze keer was de inzameling voor de Veluwse Wens Ambulance. 

Er is € 253,78 opgehaald. 

De leden ouder dan 80 jaar mochten de 

mooie ronde kerststukken met 

kerstballen mee naar huis nemen. Voor 

iedereen was er nog een kaars in de 

vorm van een kerstbal met een 

kerstwens. 

Het een gezellige, sfeervolle avond waar we weer mooi op terug 
kunnen kijken. 



Neem je eigen handwerkje mee! Onder het genot van een 

kopje thee of koffie kun je gezellig kletsen én handwerken. 

Voor meer informatie: Alie Kemp / 0578-641447   

 

 

MUISJES HAKEN of BREIEN voor de HOSPICE 

Wie helpt Ali Kemp mee met het haken of breien van 
muisjes? De opbrengst gaat naar de hospice in Oene! 

Ali zal het patroon maandag 29 jan. meenemen. 
 
 
 
 



MEDEDELINGEN / AGENDA  

 

E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl  
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl  
 
LIEF EN LEED:   
Jan-febr-mrt: Wijk 2 (Corrie, Gerrie en Trui) 

 
MAANDAGAVOND 22 jan. 2018 – 19.30 uur:  
Gezellige avond in de Keizershof, georganiseerd door onze 
commissie ‘Samenleving’. 
 
ZATERDAG 27 JANUARI 2018: 
6-jarig bestaan van het Kulturhüs in Oene.  
Op deze avond gaan verenigingen zich presenteren aan nieuwe 
inwoners van Oene. Hierna zal er een gezellige competitie 
plaatsvinden tussen de verschillende verenigingen. Uiteraard 
willen wij niet ontbreken op deze avond. We hopen dat jullie 
ons komen aanmoedigen! 
 
MAANDAGAVOND 29 jan. 2018: 
Jaarvergadering, zie uitnodiging deze nieuwsbrief 
 
MAANDAGAVOND 26 FEBRUARI 2018: CREATIEVE AVOND 

geen eigen bijdrage voor armband of ketting  
OPGAVE VERPLICHT:  bij Willy eiland tel. 0578-642027 
(tot 19 febr.) 
 
GEZOCHT VOOR HET ARCHIEF: 
Dikkie heeft ons archief bijna compleet zodat ze het binnenkort 
naar het streekarchief in Epe kan brengen. Ze is nog op zoek 
naar:   foto’s en het jaarprogramma van 1994-1995. 
 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
http://www.vrouwenactiefoene.nl/


 

KENNISMAKEN MET DE KEIZERSHOF EN ZIJN BEWONERS 

 

                                  De ‘commissie samenleving’ nodigt iedereen  

                                   uit voor een gezellige kennismakingsavond  

                                   in de Keizershof! 
                          MAANDAG 22 JANUARI OM 19.30 UUR 

 
 

Jaaa…. 

   GEZELLIG!!                                                                    

 

OPROEP ZONNEBLOEM EPE 

We zijn benaderd door de ‘Zonnebloem 

afdeling Epe’. Ze zijn op zoek naar 

mensen die wel eens een extra 

bezoekje kunnen gebruiken. Tevens 

zoeken ze mensen die af en toe bij 

iemand op bezoek willen gaan!  

Graag doorgeven aan Dikkie Huiskamp (tel. 0578-641851) 

 

OVERMAKEN CONTRIBUTIE vóór 15 februari 2018 

Voor 15 februari 2018  contributie voor dit jaar overmaken op 

rekeningnummer NL31RABO0313287090 met vermelding van 

Contributie 2018 



 

 
Hoe werkt het 
Iedereen kan meedoen in 3 gemakkelijke stappen: 

1. Tel op zaterdag 27 of zondag 28 januari 2018 een half uur de 
vogels in uw tuin of op uw balkon (hieronder vindt u meer 
informatie over een 'balkontelling'). Vliegen de vogels alleen maar 
over uw tuin? Die tellen niet mee.  
 

2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw 
balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan 
loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het 
hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: 
ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 
koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.* 
 

3. Uw telling geeft u op zaterdag 27 of zondag 28 januari 2018 
gemakkelijk door via de app Tuinvogels of via de website: 
www.tuinvogeltelling.nl Op dat moment staat het telformulier voor 
u klaar. Het wijst zich vanzelf! 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA1bCr-ofSAhUL2BoKHYr7BNEQjRwIBw&url=http://www.studieinfo.nl/eten-koken/&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNFRz5eQhDWKn7azIx8REdgdVpx4QQ&ust=1486899470169493
http://www.tuinvogeltelling.nl/


Dit blijft van het mannetje 
over. 
Ze vonden het lekker 
Groeten Riek van Huffelen 

 

 
Henny vd Vrugt: ze 

smullen ervan 

 

Mieke Messie: druk bezocht  

 

 



 

 

 Serpil Balci: BAKLAVA 

INGREDIËNTEN 

• 250 g ongezoute 
gepelde 
pistachenoten 

• 250 g boter 

• 30 vellen filodeeg 

• 500 g suiker 

• 250 ml water 
 

 

BEREIDING   
  

Verwarm de oven voor op 160 °C.  
Hak de pistachenoten in de keukenmachine fijn. Smelt 
de boter. Beleg de ingevette bakvorm met 15 lagen 
filodeeg, bestrijk elke laag (of elke 2 lagen) met 
gesmolten boter. Bestrooi met de pistachenoten en leg 
hierop weer 15 lagen met boter bestreken 
filodeegvellen. Snijd de baklava in de bakvorm in 
vierkantjes en besprenkel met ruim boter. Bak de 
baklava circa 35 minuten in de voorverwarmde oven. 
Kook een siroop van suiker met water. Giet de 
suikersiroop over de gebakken baklava en laat 
afkoelen. 

EET SMAKELIJK!! 

 


