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NIEUWSBRIEF  januari 2019 

 

 

 

JAARVERGADERING en  

PRESENTATIE WATERSNOODRAMP ZEELAND Voor 

de pauze vindt de jaarvergadering plaats (agenda: zie deze nieuwsbrief).  

Na de pauze zal dhr. Kees de Blok ons meenemen in zijn verhaal over de 

watersnoodramp in Zeeland 1953. 

Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 2 (= de wijk van 

Corrie, Gerrie en Janny) 

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

 

 

  

UITNODIGING 

28 JANUARI 2019 



2 
 

AGENDA JAARVERGADERING 29 JANUARI 2019 

 

1. Opening 

2. Verslag lief en leed 4e kwartaal 2018 door Alie Kemp en 

Adri Nikkels 

3. Financieel verslag  

4. Kascommissie: Gerrie Oosterbroek en Hanneke van de 

Woude. Hanneke van de Woude is aftredend. 

5. Huldiging jubilarissen  

6. Bestuursverkiezing 

Joke aftredend, niet herkiesbaar 

7. Indeling nieuw bestuur 

8. Rondvraag 

 

9. PAUZE 

 

10. Presentatie watersnoodramp Zeeland door dhr. Kees de 

Blok 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst iedereen een  
goed, gezond en ACTIEF 2019  
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VERSLAG LEDENAVOND 26 NOVEMER 2018 

Wat een leuke gezellige avond was het 26 november. 

Ik heb mijn voeten laten masseren door Hannie. 

 

Ook gaf ze advies over hoe je 

voeten te verzorgen. 

Want ja die zitten in de winter 

meestal in een paar sokken en 

worden nogal eens vergeten. en 

dat terwijl ze zo belangrijk zijn.  

En dan die wellness massage 

van Mariska wie had gedacht 

dat we dat op een avond van 

vrouwen actief zouden mee 

maken. Ze nam er alle tijd voor. Heerlijk ontspannen.  

     
Nu  we van binnen mooi zijn konden we epileren door Döne wat 

vakkundig en snel gebeurde met behulp van een touwtje.  

En van het kleuradvies  van Sandra zullen we vast de komende 

feestdagen iets  terug zien.  
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En dan nog ff je haar laten doen  door Miranda en tips van onze 

schoonheid specialiste Arjanne .  

   
Als we nu geen beauty's🤩🤩 zijn? 

 

Sommigen van ons hadden nog tijd om onder begeleiding van 

Gerjanne  en Antoinette  een bloemstukje voor de feestdagen te 

maken.  

Alles werd druk bezocht deze avond. En ik heb volop genoten. 

Eigenlijk tijd te kort om bij te kletsen.  Dat dan maar de volgende 

keer. 😃 

Het was een zeer geslaagde avond.    

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hennie Kamphuis 
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KERSTAVOND DONDERDAG 20 DECEMBER 2018 
 

   

   

Dit jaar organiseerde wijk 1 het kerstfeest. De avond werd 

ondersteund door het koor Klein Vinkenbuurt. Samen met hen 

zongen we kerstliederen  of luisterden we naar mooie gedichten! 

De heerlijke broodmaaltijd, prachtige versiering en gezellige sfeer 

maakten dat we terug kunnen kijken op een mooie en sfeervolle 

kerstviering. Geniet nog even na met de foto’s! 
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ROOSTER LIEF EN LEED 2019 

 
Maand  Wijk wijkhoofden 

Jan, febr, maart 3 Dirkje en Lia 

April, mei, juni, 4 Dikkie en Reinalda 

Juli, augustus, september 1 Ali en Adri 

Okt, nov, dec 2 Gerrie, Corrie, Janny 

 
MEDEDELINGEN / AGENDA  

 

E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl  
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl  
LIEF EN LEED:   
Jan-febr-mrt: Wijk 3 van Dirkje en Lia 
17 januari 2019 
Handwerkcafé (voor meer info zie deze nieuwsbrief)  
MAANDAGAVOND 28 jan. 2019: 
Jaarvergadering, zie uitnodiging deze nieuwsbrief 
MAANDAGAVOND 25 FEBRUARI 2019: informatie over 
koolhydraat-arm eten.  
Een koolhydraat-arm diëet? Een hype…? Is het gezond…? Hoe 
doe je dat dan…? Op al deze vragen kan Linda Nordholt ons een 
antwoord geven.  

 

OVERMAKEN CONTRIBUTIE vóór 15 februari 2019 

Voor 15 februari 2019  contributie voor dit jaar overmaken op 

rekeningnummer NL31RABO0313287090 met vermelding van 

Contributie 2018 

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


8 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Geweldig humoristisch, gezellig, leuk. 
Je wordt er blij van.  
Samen gaan kijken met je moeder, je dochter, je vriendin en of je 
buurvrouw. 

Mama Mia. 
Beatrixtheater in Utrecht. 

Veel plezier met deze tip namens   

 

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

op één van onze bijeenkomsten door aan Mieke! 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
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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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