NIEUWSBRIEF september 2018
UITNODIGING
24 september 2018

Informatieavond ‘Veluwse Wensambulance’
De Veluwse Wensambulance laat één van de laatste wensen van
doodzieke mensen in vervulling gaan. Boeiende en aangrijpende
verhalen. Als de ambulance deze dag niet in gebruik is, kunnen we hem
ook bekijken.
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 3 (= de wijk van
Lia en Dirkje)
1

VERSLAG FIETSTOCHT 27 AUGUSTUS 2018
We vertrokken met ca. 20 persoenen vanaf Post in 2 groepen.

Via de Veluwsedijk naar de Nijbroekerweg, Vlekkertseveld,
viaduct over fietspad op tussen de Grift en het kanaal naar de
Zwarteweg.
Fietspad op richting Kievitsveld voor een drankje en een snoepje.

Daarna richting Post, hier waren we ± 20.00 uur we werden
getrakteerd op een kop koffie met cake, een drankje en een hapje.
Riek had nog een quizje gemaakt die moesten we oplossen in
groepen van 8 personen.
Deze mooie tocht was uitgezet door Riek, Bertha, Marietje met
hulp van Willie.
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Voor het
volgende jaar
zijn aan de
beurt
Hanneke van
de Woude en
Christien
Schoenmaker.
Dames veel
succes.

Enkele mededelingen van de voorzitster:
 Alie Kemp wil met het handwerkcafé weer beginnen op
donderdag 13 september.
 Van het Rabo
Clubkasfonds is er
een bedrag van
€ 367,50 op de
rekening gestort.
 Anneke wil graag
voor het
oliebollenbakken 2
tafels waar de poten
afgeschroefd
kunnen worden,
hoogte 68 cm , bovenblad ± 55 x 140 cm. Wie heeft er
nog 1 op zolder staan en wil hem wel kwijt?
 Onze volgende avond is 24 september, dan komen
medewerkers van de Wens Ambulance een presentatie
geven.
Gerrie en Anneke
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WET VAN DE PRIVACY
Regelmatig plaatsen wij foto’s op internet
(Facebook / onze website). Wilt u aan ons
doorgeven als u er NIET mee akkoord gaat
dat wij een foto van u op internet plaatsen?
(via mail: info@vrouwenactiefoene.nl / Tel.
06-27190955 of aan het bestuur op de
ledenavond.
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
GEZOCHT – GEZOCHT - GEZOCHT
Ons Oliebollenteam is nog opzoek naar een:
STEVIGE, STABIELE TAFEL (hoogte 68 cm , bovenblad ± 55 x 140
cm.) MET 4 POTEN DIE ERAF GEDRAAID KUNNEN WORDEN
(zodat de tafel makkelijk opgeruimd kan worden).
Wanneer je nog zo’n tafel over hebt of weet, kun je contact
opnemen met Anneke Buitenkamp, Tel. 06-10149866
OLIEBOLLEN BAKKEN TIJDENS HET KOEFEEST 23 EN 24 OKTOBER 2018
Noteer alvast in de agenda!!
We hebben jullie hulp hard nodig!
Opgeven kan vanaf
maandag 24 september
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DE GROTE SCHOONMAAK BIJ DE KEIZERSHOF

Op de foto ziet u de schoonmaakploeg die onlangs de gangen van
Keizershof hebben schoon gemaakt. Vlnr: Dirkje Willems, Dikkie
Huiskamp, Trudy van Hell, Gerda Bosch.
In een paar uur tijd heeft deze ploeg de gangen van Keizershof
laten blinken.
De leiding en de bewoners waren ons zeer dankbaar.
Zelf komen zij daar niet aan toe.
Wij hebben beloofd om in het najaar het nog een keer te doen.
Dus wie wil helpen kan zich opgeven bij Dikkie Huiskamp: 0612590724
Groeten Dikkie
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MEDEDELINGEN / AGENDA
E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl
LIEF EN LEED:
juli-augustus-september: Wijk 4 (Dikkie en Reinalda)
oktober – november – december: Wijk 1 (Ali en Adri)
MAANDAGAVOND 24 SEPTEMBER 2018: LEDENAVOND

Voor meer info zie deze nieuwsbrief
HANDWERKCAFÉ:
Donderdag 27 september, 18 oktober, 8 november,
29 november, 20 december 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.
KOEFEEST 2018: 24 OKTOBER 2018
Wij hebben uw hulp natuurlijk weer nodig met het bakken van
de oliebollen!
LEDENAVOND: 29 OKTBOBER 2018
Oudhollandse likeuren proeven
Een cabareteske en humoristische proeverij over en met oud-

Hollandse likeuren.

ALVAST NOTEREN:
 UITNODIGING VOOR 15 NOVEMBER 2018
Donderdag 15 november 2018 zijn we uitgenodigd bij
de Vrouwen van Nu in Welsum. Freddy Visser komt
daar vertellen over zijn reis naar Papua Nieuw Guinea.
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Hier kun je een lekker recept, interessant museum, gezellig uitje, mooie
theatervoorstelling etc. delen met andere leden van VrouwenActief!

Een winter-abonnement voor theaters om de
hoek…..
Elk jaar bespreek ik in september een aantal voorstellingen in de
mooie, kleine theaters bij ons om de hoek:
 Dorpshuis Heerde,
www.dorpshuisheerde.nl/theateragenda.php
 Veluvine Nunspeet,
http://www.veluvinenunspeet.nl/programma
 Theater Harderwijk, www.theaterharderwijk.nl
 Theater Bouwkunde Deventer www.theaterbouwkunde.nl

De voordelen:




Goedkoper
Door het van te voren te
bespreken, GA je ook!
Vaak onbekende artiesten
die je echt verrassen

Veel plezier met deze tip namens

STUUR JOUW ‘LIKE’ NAAR: info@vrouwenactiefoene.nl of geef het
op één van onze bijeenkomsten door aan Mieke!
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