NIEUWSBRIEF oktober 2018
UITNODIGING
29 oktober 2018

Oudhollandse likeuren proeven
Een cabareteske en humoristische proeverij over en met oud-Hollandse
likeuren. Achter iedere likeur zit een specifiek verhaal. In de pauze en na
afloop gaan we diverse likeuren proeven. Wil je geen alcohol, dan is er
genoeg keuze uit alcoholvrije likeur. Ook bestaat de mogelijkheid om een

likeur te kopen.

Aanvang 19.30 uur in zaal Dorpszicht te Oene
Kosten € 4,00 (= incl. entree, een kopje koffie/thee en de proeverij van
likeuren)
Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 4 (= de wijk van
Reinalda en Dikkie)
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VERSLAG INFORMATIE-AVOND WENSAMBULANCE 24 SEPT. 2018
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom,
speciaal de dames van Yentl die deze avond ook uitgenodigd zijn.
Ze is ook blij dat Joke Nooteboom er weer is na de langdurige
zorgen rondom de ziekte van haar man.
Daarna krijgt Dikkie
Huiskamp het woord
namens de dames van
wijk 4. Ze
overhandigt het
bedrag van de
inzameling van de
Kerstavond 2017 (€
350,00 waarbij ook
een aanvulling uit de
kas zit) aan de dames
van de Veluwse
Wensambulance.
Twee dames hebben hun lidmaatschap schriftelijk beëindigd t.w.
Joke Hilhorst en Willy Mulder. Complimenten voor de vereniging
maar tijdgebrek.
Ook mogen we twee nieuwe leden begroeten: Trijnie Bronsink en
Joke van de Berg. We zijn blij met hun komst en hopen op een
goede tijd bij ons.
Anneke Buitenkamp en Dikkie Huiskamp vragen hulp bij het
oliebollenbakken tijdens het Koefeest. Frederiek vraagt hulp voor
het koffie schenken in de consumptietent.
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Daarna krijgen de dames van de Wensambulance, Olga en Harriët,
het woord voor hun presentatie met de beamer en een
uiteenzetting over hun werk.
In de zaal is een brancard aanwezig en buiten is later de auto ook
te bezichtigen.

Het doel is `Iedereen verdient een laatste wens`. Mensen die
terminaal ziek zijn en bedlegerig kunnen hier een beroep op doen.
Zelfs op zeer korte termijn. Dat heet dan `een spoedje`.
Momenteel zijn er bij de Veluwse afdeling (heel midden
Nederland) 3 ambulances beschikbaar. Ze komen door het hele
land en soms over de grens. De eerste ambulance is geschonken
door de Brabantse dienst en de laatste is onlangs geschonken
door de Loparun en kost ca. een ton.
Ze zijn helemaal afhankelijk van giften en donaties. Daarom zijn er
folders en kaartjes uitgedeeld om te verspreiden.
Het is een Stichting met een raad van advies , ambassadeurs,
vertrouwenspersoon voor begeleiding van vrijwilligers die op pad
gaan met mensen in hun laatste levensfase. Voor kinderen loopt
het vaak via `Opkikker`.
De Veluwse Wensambulance werkt nauw samen met andere
landelijke wensambulances. Behalve met Rotterdam die wil
zelfstandig blijven.
De aanvraag kan via de website of per telefoon.
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De dames maken indruk met hun ervaringsverhalen en verdienen
respect voor de manier waarop ze te werk gaan. Momenteel zijn
er 140 vrijwilligers.
Op iedere auto zit minimaal 1 verpleegkundige met een goede
opleiding en 1 chauffeur met EHBO en reanimatie ervaring. Soms
ondersteund door specialistische hulp.
Een veel gevraagd uitstapje is naar het strand, waarvoor een
speciale elektrische rolstoel met dikke banden is aangeschaft.

Na de pauze leest Dirkje Willems het verslag van vreugde- en
ziekenbezoek voor.
Doel vanavond is ook promotie en sponsors / donaties / giften te
verwerven. Voor meer info www.veluwsewensambulance.nl. Gift
kan via bank NL05 RABO 0184576415 t.n.v. Stichting Veluwse
Wensambulance.
Iedereen kan een beroep doen op de stichting en er is geen
wachtlijst. Wacht niet te lang met het realiseren van
een laatste wens!
Aan het eind van de avond worden de dames
bedankt met een welverdiend bloemetje en applaus,
waarna de brancard en auto bekeken kunnen
worden. Hiervan wordt ruim gebruik gemaakt .
Annie van Niersen
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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.
IDEEËN VOOR INVULLING VAN EEN AVOND
Er zijn heel veel leuke ideeën
opgeschreven tijdens de pauze van onze
laatste ledenavond. We gaan ze goed
bewaren.
Voor komend jaar is het programma al bijna rond maar voor het
jaar erop gaan we hier zeker gebruik van maken!
HANDWERKCAFÉ
8 november, 29 november
en 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.
Voor meer informatie: Alie Kemp / 0578-641447
UITNODIGING VAN VROUWEN VAN NU WELSUM
Datum: donderdag 15 november 2018 19:30
Locatie: dorpshuis "de Bongerd" te Welsum
Beschrijving: Freddy Visser vertelt over Papua Guinea
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VERSLAG LIEF EN LEED APRIL – MEI - JUNI
Op 4 mei zijn we naar de
dodenherdenking in Oene geweest ,we
hebben namens de VrouwenActief Oene
een bloemstukje neergelegd.
We zijn naar de volgende dames geweest voor een verjaardag
bezoek:
Aaltje Kloosterboer - zij was 16 mei 88 jaar geworden.
Marietje v,’t Hul
- zij was 17 mei 84 jaar geworden.
Jannie v.d. Akker
-zij was 31 mei 76 jaar geworden.
Een extra bezoek hebben we gebracht aan ,
Toos Brendeke en Jans Scholten.
Alle dames bedankten ons hartelijk voor het bloemetje dat we
meegebracht hadden.
Bezoekjes gedaan door Lia en Dirkje.

KERST VROUWENACTIEF DONDERDAG 20 DECEMBER 2018

OPGELET!
De kerstavond wordt dit jaar niet op
maandag gehouden maar op

Donderdag 20 december

6

MEDEDELINGEN / AGENDA
E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl
LIEF EN LEED:
oktober – november – december: Wijk 1 (Ali en Adri)
MAANDAGAVOND 29 oktober 2018: LEDENAVOND

Voor meer info zie deze nieuwsbrief
HANDWERKCAFÉ:
Donderderag 8 november, 29 november, 20 december 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.
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. Zie ook deze
nieuwsbrief.
LEDENAVOND: 26 november 2018
Beauty-avond: Mooi voor de maand december
Veel tips om er tijdens de decembermaand weer feestelijk uit te
zien. Natuurlijk kan er ook van alles worden uitgeprobeerd.
NOTEER:
KERST VROUWENACTIEF:
DONDERDAG 20 DECEMBER!
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Hier kun je een lekker recept, interessant museum, gezellig uitje, mooie
theatervoorstelling etc. delen met andere leden van VrouwenActief!

Van klompenmakers tot katholieken en zelfs de koninklijke familie:
allemaal hebben ze er hun
historische sporen
achtergelaten. De IJsselvallei
is vredig en gevarieerd, een
tijdloze bestemming.
Arrangement (prijs: € 39,95 p.p.)
Bij deze Happen en Trappen route is het volgende inbegrepen:






Koffie en gebak bij Restaurant Take Off
Voorgerecht bij Eethuis Eekterzicht
Soep bij Hotel Café Restaurant Dorpszicht
Hoofdgerecht bij Brasserie Kriebelz
Nagerecht bij de Waardige Waard
Uitgebreide routebeschrijving en fietskaarthouder (welke u aan het
einde van de dag weer inlevert).

Voor meer informatie:
https://www.happenentrappen.nl/route/141
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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