
1 
 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  maart 2018 

 

 

 

 

Interieur veranderen? 
Even een andere look in huis? Vanavond kunt u zich door Ellen Vegter 

laten inspireren. Met een kleine aanpassing ziet uw interieur er weer als 

nieuw uit! 

Aanvang 19.30 uur in zaal Dorpszicht te Oene 

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

 

Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 4 (= de wijk van 

Reinalda en Dikkie) 

UITNODIGING 

26 maart 2018 
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VERSLAG CREATIEVE AVOND 26 FEBRUARI 2018 

 

Dini heet ons welkom, ook Monique van Trend Sieraden - Epe. 
Wij gaan met Monique en haar assistenten een armband of ketting 
maken. 
Gina van Tongeren en Anja Veldhuis werden als nieuw lid 
verwelkomd.  
 
Dan volgen er twee mededelingen van Dini: 

• Commissie 'Samenleving' (An en Dikkie) zetten zich 
ditmaal in voor de zorgboerderij van Zwier de Weerd. 
Doel is om op 20 Maart te gaan schoonmaken en de 
Zorgboerderij in Paassfeer te brengen. Dames die willen 
helpen kunnen zich bij An of Dikkie opgeven. 

• Rabo Clubactie, dames die lid zijn van de Rabo Bank 
kunnen vanaf 9 April hun stem uitbrengen en onze kas 
spekken. 

 
 
Er werden nog bloemetjes 
uitgedeeld aan:  
Reinalda Berghorst (zij 
zorgt voor de 
verjaardagskaarten) 
Anneke Buitenkamp (onze 
fotograaf) 
Alie Kemp (voor de 
handwerkclub) 
An Draaijer en Dini v. Werven (voor de inzet van de avond in de 
Keizershof) 
Dikkie Huiskamp (verzorgde de dia's op die avond) 
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Het was een gezellige avond. We werden goed begeleid door de 
dames van Trend Sieraden. Tussen alle bedrijven door, was er ook 
nog tijd om even bij te kletsen. 
De dames gingen heel voldaan met een armband of ketting naar 
huis! 
 
Verslag van Dirkje Willems 
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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 € 50,00 p.p. 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! 
 

 

Op dit moment bestaat 

ons bestuur uit 4 leden. 

Het is fijn als je de taken 

wat meer kunt verdelen, 

immers: Vele handen 

maken licht werk! 

DAAROM:  
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LIEF EN LEED 
Helaas heeft Joke, door de verdrietige gebeurtenissen met haar 

man Henk, ons bestuur vroegtijdig moeten verlaten.  

Joke had o.a. als taak: ‘Lief en Leed’. We hebben Reinalda 

Berghorst bereid gevonden om haar taak voorlopig over te 

nemen.  

Mocht je merken dat iemand in je wijk een extra bezoekje kan 

gebruiken (b.v. langdurig ziek;  opname in het ziekenhuis;  etc.) 

neem dan contact op met Reinalda (Tel. 06-15 28 60 48  - 

mailadres w.berghorst@kpnplanet.nl).  

Zij regelt dat iemand uit de wijk die aan de beurt is voor ‘Lief en 

Leed’, hier naar toe gaat. 

 

 

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: 
 

 

 

 

  

mailto:w.berghorst@kpnplanet.nl
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MEDEDELINGEN / AGENDA  

 

E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl  
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl  
LIEF EN LEED:   
april-mei- juni: Wijk 3 (Lia en Dirkje) 

 
OPROEP COMMISSIE SAMENLEVING:  
Op 20 Maart is er weer de jaarlijkse schoonmaak bij de 
Zorgboerderij van Zwier de Weerd. Tevens gaan we de kantine 
in Paassfeer brengen. 
Dames die willen helpen kunnen zich opgeven bij An (0578-
694850) of Dikkie (06-12 59 07 24)  
 
MAANDAGAVOND 26 maart 2018: interieur veranderen 

Voor meer info zie deze nieuwsbrief 
 
HANDWERKCAFÉ: 
22 maart, 12 april, 3 mei en 24 mei 2018  
van 13.30 -15.30 uur in de Oenerhof.  
Neem je eigen handwerkje mee! Onder het genot van een 
kopje thee of koffie kun je gezellig kletsen én handwerken. 
 
VOLGENDE BIJEENKOMST Maandag 23 april 2018:  
Wijk 3 verzorgt deze avond. We hebben ons laten vertellen dat 
er een verhalenverteller komt 

 

IDEE VOOR 2019?? GEEF HET DOOR!! 

Op dit moment zijn we alweer bezig 

met het programma voor volgend 

jaar. Wensen en/of ideeën?? Geef 

het door!!    

                                                       info@vrouwenactiefoene.nl 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
http://www.vrouwenactiefoene.nl/
mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
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Hier kun je een lekker recept, interessant museum, gezellig uitje, mooie 
theatervoorstelling etc. delen met andere leden van VrouwenActief!  

Afgelopen januari bezocht ik de cabaretvoorstelling  

VOEST van NATHALIE BAARTMAN. 

 

 

 

 

 

 

Ik kende haar niet, ik liet me verrassen! En….Het werd een echte 

verrassing!  

Nathalie is een innemende verteller die haar publiek overtuigend 

meeneemt in haar wereld. Met een Twentse blik bekijkt ze de 

huidige tijd. Ze zingt liedjes in Twents dialect en begeleidt zichzelf 

op de arcordeon. Ze heeft een mooie frisse kijk op het leven. Voor 

informatie: www.nathaliebaartman.nl 

STUUR JOUW ‘LIKE’ NAAR: info@vrouwenactiefoene.nl  

of geef het op één van onze bijeenkomsten door aan Mieke! 

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