NIEUWSBRIEF november 2018

Mooi voor de feestmaand december is het thema van deze

avond. Voor meer informatie zie deze nieuwsbrief. Tevens is er deze
avond voldoende tijd om weer even bij te praten met iedereen.
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 1 (= de wijk van
Alie en Adri)
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VERSLAG LIKEURPROEVERIJ 29 OKTOBER 2018

Door afwezigheid van de voorzitter werd de avond geleid door
Mieke Messie.
Er waren een aantal mededelingen;
-

-

Een hartelijk welkom aan een nieuw lid in ons midden;
Klazien Langevoort.
De oliebollenactie was een groot succes, daarom een mooi
bloemetje en waardebon voor Dikkie Huiskamp, Willy
Loonstra, Frederique van ’t Einde en Anneke Buitenkamp.
Ook een extra waardering voor Chris Loonstra en Gerhard
Buitenkamp. Anneke deed verslag van de actie en gaf aan
dat er heel wat organisatie nodig is om deze actie zo
succesvol te maken.
Reinalda Berghorst uit wijk 4 deed verslag van de lief en
leed bezoeken

Daarna ging de
likeurproefavond echt
van start. De zaal was
goed gevuld met ruim
50 aanwezigen, die
door Willem
Heuzinkveld uit
Doetinchem op een
ludieke wijze werden
meegenomen in de
ontstaansgeschiedenis
van allerlei gebruiken die soms al afstammen vanaf de
Middeleeuwen. Sommige worden nu nog steeds in ere gehouden.
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In de pauze kon er naar hartenlust worden geproefd van de meer
dan 50 soorten Oud-Hollandse en Amsterdamse likeuren.
Daarnaast had Willem meer dan 20 soorten advocaatjes
meegenomen.
Na de pauze ging
Willem verder en
kwamen er allerlei
bijgeloven op een
humoristische
wijze aan de orde.
Zo zullen de
aanwezige dames
vanaf nu op een
heel andere manier
naar de volle maan
kijken. Willem sloot
de avond af met soms een zeer pikante uitleg over de namen van
allerlei likeurtjes die zeer op de lachspieren werkten. Het was een
zeer geslaagde avond.
Christien van Dijk
HANDWERKCAFÉ
29 november en 20 dec.
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
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BEAUTY-AVOND 26 NOVEMBER 2018
Er zijn deze avond 8 onderdelen waar jullie gebruik van kunnen
maken weten:
1. Manicure / Jorien
2. Welnessmassage / Mariska
3. Schoonheidsspecialiste / Arjanne
4. Pedicure / Hannie en Petra
5. Creatief met een bloemetje / Gerjanne en
Antoinette
6. Feestelijk tintje in je haar / Miranda
7. Kleuradvies / Sandra
8. Epileren / Döne

Uiteraard is het niet mogelijk om alles te doen. We gaan er van uit
dat iedereen in ieder wel 2 dingen kan kiezen. Als je niet aan de
beurt bent, is het leuk om bij anderen te kijken of aan ‘de
stamtafel’ onder het genot van koffie/thee of een drankje gezellig
bij te kletsen.
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KERST VROUWENACTIEF DONDERDAG 20 DECEMBER 2018

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

Donderdag 20
december
Uitnodiging: zie deze nieuwsbrief
VERSLAG LIEF EN LEED JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2018
Op 11 juli hebben Carla en Joke een bezoek
gebracht aan Adrie Nikkels voor haar 77ste
verjaardag.
Ze werden hartelijk ontvangen door Adrie met
koffie en gebak.
Het was een hele gezellige avond onder het
genot van een hapje en een drankje. Dat
drankje was zelfgemaakte advocaat en die
smaakte heerlijk.
Vrijdag 17 augustus is Ali bij Lies Dul geweest voor haar 77ste
verjaardag.
Het was warm, dus hebben ze in de schaduw een plekje gezocht,
ze heeft er meerdere in die mooie tuin. Een bloemetje was de
bedoeling maar het is een bon van Ter Weele geworden, omdat
Karin de winkel gesloten had i.v.m. vakantie.
27 september hebben Dikkie en Reinalda een bezoekje gebracht
bij Hennie Post ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag.
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We hebben samen met Hennie en Roel een gezellige middag gehad
en gepraat over allerlei dingen.
Anja is vrijdagmorgen 7 september bij
Riek Hulshof geweest naar aanleiding
van haar 80ste verjaardag.
Ze hebben gezellig gekletst,
herinneringen opgehaald over Zuuk
waar ze allebei vandaan komen. In de
middag hield Riek een feestje voor de
familie.
Maandagmiddag 27 augustus is Gina bij
Leida Westerink geweest dit was een extra bezoekje.
Ze hebben veel over vroeger gepraat. Leida vertelde o.a. over waar
ze had gewerkt toen ze jong was, en over de fietsenwinkel.
Gina kon haar vertellen dat ze vroeger met haar vriendin die tante
moest zeggen tegen Leida aan haar keukentafel heeft gezeten met
het Oener Koefeest. Dit was nog in het huis van de fam. Berkhoff.
Het was gezellig en de middag was zo voorbij.
Ook is er een extra bezoekje gebracht aan Aaltje Kiezebrink in de
Antoniehof in Epe door Gerda en Rijntje.
Het was erg gezellig, gesprekstof was er genoeg, want ze kent veel
mensen in en om Oene en veelal was het ook nog familie.
Haar dochter had een heerlijke koek voor bij de koffie gebakken.
Het was een gezellig uurtje met een kleine rondleiding van een
vrijwilligster toe.
Namens alle dames bedankt voor het gezellige bezoekje en de
attentie!
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UITNODIGING KERSTFEEST DONDERDAG 20 DECEMBER

De avond begint om:
19.00 uur
 opgeven vóór 5 dec. bij Riek
tel. 0578-641615
 dieetwensen doorgeven
 geen eigen bijdrage

MEDEDELINGEN / AGENDA
E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl
LIEF EN LEED:
oktober – november – december: Wijk 1 (Ali en Adri)
Januari – februari - maart: Reinalda geeft door welke wijk er
aan de beurt is
MAANDAGAVOND 26 november: LEDENAVOND

Voor meer info zie deze nieuwsbrief
DONDERDAG 20 DECEMBER: KERSTFEEST
Zie deze nieuwsbrief
MAANDAG 28 JANUARI 2019 JAARVERGADERING
Na de pauze is er een presentatie over de watersnoodramp in
Zeeland
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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2018.
Wij wensen jullie allemaal een

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

DEZE FILM MOET JE ZIEN!!
Eigenlijk was ik niet een echte
fan van Queen. Maar na het
zien van de film ben ik het
wel!
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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