NIEUWSBRIEF februari 2018
UITNODIGING
26 februari 2018

CREATIEVE AVOND
Onder leiding van Monique ( Trend Sieraden – Epe) gaan we een
armband of ketting maken.
OPGAVE KAN NOG T/M VRIJDAG 23 FEBRUARI!
Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 3 (= de
wijk van Lia en Dirkje)
Kosten € 4,00 (= incl. entree, een kopje koffie/thee en een drankje)

VERSLAG JAARVERGADERING 29 JANUARI 2018
Voordat de vergadering begint wordt 1 min. stilte in acht
genomen voor Jennie Bonhof-Bijsterbosch. Zij overleed op
20 januari j.l. op de leeftijd van 74 jaar. Jennie was altijd een
trouw lid en ze heeft 2 keer in het bestuur gezeten als
penningmeester en dat heeft ze met veel accuratesse gedaan.
Hierna opent Dini de jaarvergadering met een welkom aan
Anita Kerkdijk. Dini blikt terug op het afgelopen jaar en we
kunnen terugzien op een goed 2017 met 7 nieuwe leden. Ze
wenst iedereen een gezond en goed 2018.
Hierna deed Ali Kemp verslag van Lief en Leed over het laatste
kwartaal van 2017.
Financieel verslag door Dikkie Huiskamp, wat er heel goed
uitzag met een mooi saldo om mee verder te gaan. De
kascommissie kon dan ook niet anders dan het financieel
verslag goed te keuren.
Er waren 2 jubilarissen, Annie van Niersen en Gerrie
Beekman. Annie is al 40 jaar lid, heeft veel functies vervuld.
Gerrie ook 40 jaar lid en heeft ook in het bestuur gezeten, zij
deed lief en leed. De dames kregen een cadeautje en bloemen.

Dikkie deed verslag van het bezoek aan de Keizershof op 20
januari. Er werden dia’s vertoond van de afbraak van de oude
Rabobank en de opbouw van de Keizershof. Dia’s waren
gemaakt door Jan
Kiezebrink.
Op 27 januari hebben een
aantal dames meegedaan
aan de feestavond van het
Kulterhus en gingen met een
gedeelde 1e prijs naar huis.

Hierna volgde de
bestuursverkiezing
waarbij Dikkie Huiskamp
aftredend en niet
herkiesbaar was. Dikkie
werd hartelijk bedankt
voor het vele werk dat ze
gedaan heeft voor onze
vereniging. In 2011 begon
ze als secretaresse. Ze is
het archief in gedoken en
heeft dit op orde gebracht, een megaklus. In 2014 werd ze
penningmeester. Toen we in 2016 uit de landelijke vereniging
stapten om zelfstandig verder te gaan, heeft ze alles
aangestuurd en met veel succes. Hartelijk dank nogmaals. Ze
neemt nu zitting in het comité Culturele Samenleving samen
met An Draaijer. Ze geeft aan met veel plezier in het bestuur
gezeten te hebben en bedankt voor het vertrouwen dat in haar
gesteld is.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Dini: Voorzitter
Mieke: Secretaris en verzorgt de nieuwsbrief
Riek: Penningmeester
Joke: Lief en Leed en facebook
Willy: P.R.
Rondvraag:
Frederiek vraagt of er nog een reactie gekomen is van het
hoofdbestuur van Vrouwen van Nu. Hierbij was het antwoord
ontkennend.
Ali Kemp doet nog een oproep om muisjes te breien voor het
Hospice.
Na de pauze werd het tijd voor wat verstrooiing en dat is zeer
goed uitgedrukt. We hebben heel erg genoten van het optreden
van Anna en Rieka, door Annie en Frederiek. Alles heel
herkenbaar en daarom zo leuk. Zo werden de sketches als het
zingen bijna beroeps!
Tot slot wijk 2 bedankt voor het koffie schenken.
Volgende bijeenkomst op maandag 26 februari.
Trui Dokter.

VERSLAG LIEF EN LEED 4E KWARTAAL 2017
Als leden van wijk 1 hebben wij in
verschillende samenstellingen de
volgende leden bezocht.
Mevr. Dokter-Wijnbergen, ter ere
van haar 83e verjaardag. Zo ook
Mevr. Scholten-Kamphuis. Zij
werd 85 jaar.
In november was Mevr. Heeres-de Wit jarig maar om redenen
van haar verblijfplaats helemaal in Sneek hebben we haar een
kaartje gestuurd met onze gelukwensen.
Ook deze maand was Mevr. v.d. Vrugt-Stijf jarig. Zij kreeg haar
bezoek in de Boskamp, maar intussen is ze verhuisd naar de
Klaarbeek. Zij werd 84.
In december kreeg Mevr. Oosterbroek-Kamphuis bezoek ter
ere van haar 79e verjaardag. Zij was toen al aan het dokteren
en intussen behandeld in het Ziekenhuis van Nieuwegein.
Afwachten of het nu allemaal goed komt.
Mevr. Brendeke-Docter werd bezocht. Zij bereikte de geweldige
leeftijd van 94 jaar. Tegelijkertijd kreeg ze haar kerstbakje en
kaars.
Mevr. Kloosterboer-Dijkhuizen kreeg een extra bezoekje
vanwege haar hoge leeftijd. Ze gaat ‘s avonds niet graag meer
van huis.
Dan nog de zieken die we bezochten. Vlak voor Kerst zijn we
nog even bij Mevr. Bonhof-Bijsterbosch geweest en dat vond ze
heel fijn. Intussen hebben we helaas afscheid van haar moeten
nemen.

Ook Inge Jager heeft bezoek gehad. Zij tobt al zo lang met haar
gezondheid en was blij verrast bezoek te krijgen.
Tot slot Mevr. Kiezebrink-van Essen. Toen ik haar het
kersbakje bezorgde was ze niet aanwezig. Bij een volgend
bezoek kon ze me vertellen dat ze naar Epe ging verhuizen. Ze
heeft nu haar plekje gevonden in de Anthoniehof.
Namens allen die bezocht zijn, hartelijk dank voor het bezoek
en de meegenomen attenties.
Ali Kemp.
HET JAARLIJKSE REISJE WOENSDAG 16 MEI 2018
Ook dit jaar heeft de reiscommissie
(Dini en Janny) weer een verrassend
reisje voor ons uitgestippeld: We
vertrekken 8.30 uur vanaf Post naar
Leerdam. Daar is een demonstratie
glasblazen. Vervolgens maken we
een bootreisje over de Linge met lunchbuffet. Op de terugweg
sluiten we in Nieuwegein de dag af met een hapje en drankje.
Rond 17.30 uur komt de bus weer in Oene aan.
Het totaal bedrag voor deze dag komt op € 59,50 p.p. (incl. fooi
chauffeur). VrouwenActief neemt hiervan € 9,50 voor haar
rekening zodat de kosten voor de deelnemers aan het reisje
€ 50,00 per persoon zijn.
Kosten: € 50,00 per persoon overmaken naar bankrekening
VrouwenActief: NL31RABO 0313 2870 90 onder
vermelding van ‘reisje 2018’.
Opgeven kan tot 16 april 2018.
BETALEN IS OPGAVE!

MEDEDELINGEN / AGENDA
E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl
LIEF EN LEED:
Jan-febr-mrt: Wijk 2 (Corrie, Gerrie en Trui)
BETALEN € 30,00 CONTRIBUTIE:
Contributie (€ 30,00) graag vóór 1 maart 2018 overmaken op
rek.nr: NL31RABO 0313 2870 90
MAANDAGAVOND 26 FEBRUARI 2018: CREATIEVE
AVOND

Geen eigen bijdrage voor armband of ketting
OPGAVE VERPLICHT: bij Willy eiland tel. 0578-642027
(tot 23 febr.) Voor meer info zie deze nieuwsbrief
HANDWERKCAFÉ:
1 en 22 MAART 2018 van 13.30 -15.30 uur in de
Oenerhof.Zie ook nieuwsbrief januari.
VOLGENDE BIJEENKOMST Maandag 26 maart:
Hoe kan ik mijn interieur eens wat veranderen / oppimpen?

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Ook dit jaar heeft VrouwenActief Oene zich ingeschreven voor
de Rabobank Clubkas Campagne 2018.
Uiterlijk 16 maart ontvangen de leden schriftelijk een uitnodiging
om te stemmen. Hierin staat uitgelegd wat u moet doen. U kunt
dan stemmen tot 9 april.
Dus lieve mensen, stem net als vorig jaar, ook weer op:

We starten met een nieuwe rubriek:

Hier kun je een lekker recept, interessant museum, gezellig
uitje, mooie theatervoorstelling etc. delen met andere leden van
VrouwenActief! De aftrap door:

Verleden jaar bezocht ik KASTEEL HACKFORT in
Vorden. Een echte aanrader! In het voorjaar bloeien er
ontzettend veel voorjaarsbloemen! Naast het kasteel vind je er
een parkbos, watermolen, een prachtige MOESTUIN en… het
restaurant maakt hier dankbaar (en lekker…) gebruik van. In de
omgeving kun je mooie wandelingen maken! Voor meer info:
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoedhackfort
STUUR JOUW ‘LIKE’ NAAR: info@vrouwenactiefoene.nl
of geef het op één van onze bijeenkomsten door aan Mieke!

