NIEUWSBRIEF maart 2019
UITNODIGING
25 maart 2019

LEZING DOOR ROMKE VAN DER KAA
Bekend van radio en televisie en een expert op het gebied van
tuinieren! Een aanrader voor iedereen die van tuinieren houdt!
Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 4 (= de
wijk van Dikkie en Reinalda)
Aanvang: 19.30 uur - Kosten € 4,00 (= incl. entree, een kopje
koffie/thee en een drankje)
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VERSLAG LEDENAVOND 25 FEBRUARI 2019
Door afwezigheid van de voorzitster werd de avond geleid
door Willy Eiland.
We kregen deze avond uitleg en informatie over
koolhydraatarm eten door Linda Nordholt (Oenerweg
19 816 PJ Epe).
Zij vertelde heel
duidelijk hoe dit dieet
van toepassing kan zijn
voor iedereen.
Op haar website
www.slankmetlinda.n l
geeft ze uitgebreid
informatie.
Willy bedankte Linda voor deze avond. Zij kreeg een
bloemenbon en een theaterbon, omdat ze voor deze
avond geen geld rekende.
Mededelingen
An Draaier (commissie samenleving) maakte bekend dat
er op 11 april weer de grote schoonmaak plaatsvindt op
de zorgboerderij van Zwier de Weerd. Noteer alvast in de
agenda!
18 April wordt er door de commissie samenleving een
gezellige middag georganiseerd voor ouderen.
het was een geslaagde avond met een goede opkomst.
Dirkje Willems
HEB JE GEEN MAIL ONTVANGEN MET EEN GRATIS
WEEKMENU VAN LINDA EN WIL JE DIT WEL HEBBEN?
Geef het even door aan Mieke Messie. Zij zal het dan voor
je uitprinten!
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COMMISSIE SAMENLEVING

Donderdagmorgen 11 april a.s vanaf
9.30 uur:
Onze jaarlijkse
schoonmaakactie bij de
zorgboerderij van Zwier
de Weerd.
We hopen dat vele dames
mee komen helpen.
Aanmelden bij:
Dikkie (tel 06- 12590724)
An (tel 0578- 694850)

Donderdag 18 april a.s.
Is er een gezellige middag voor de oudere dames van
Vrouwen Actief. De dames van 75 jaar en ouder hebben
inmiddels een uitnodiging hiervoor ontvangen.
NIEUW BESTUURSLID GEZOCHT
Dini heeft aangegeven dat ze in
januari 2020 ons bestuur nu echt
gaat verlaten. We vinden dit
natuurlijk heel jammer maar we
begrijpen haar keus wel. Ze heeft
dan 12 jaar in het bestuur gezeten!
Daarom zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Lijkt
het je wat om actief mee te denken met VrouwenActief?
Het is altijd mogelijk om een aantal vergaderingen mee te
lopen zodat je kunt zien of het wat voor je is!
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JAARLIJKSE REISJE
Dames, het is weer zover. Op
dinsdag 21 mei 2019 gaan we
weer op stap.
Het is de bedoeling dat we
richting Zwolle -Staphorst
gaan.
Programma:
8.15 vertrek uit Oene naar Zwolle waar we het
vrouwenhuis gaan bezoeken, hier krijgen we een
rondleiding.
Daarna naar museum Staphorst waar we koffie drinken
met iets lekkers erbij, dan een rondleiding met gids door
het museum. Lunch is niet in begrepen, dus neem een
lunchpakketje mee. Dan maken we een rondrit met gids in
en rondom Staphorst. Hierna hebben we nog 75 minuten
tijd om even rond te kijken in Staphorst-tip-winkel Roel
(snuffelwinkel), de moeite waard.
17.00 worden we verwacht bij Brasserie Kriebelz in
Terwolde voor het diner, dekselse pannetjes.
19.15 aankomst in Oene.
De prijs is € 55 en kunt u overmaken op rekening nr.
NL31RABO0313287090
Betaling voor 1 mei, betalen is opgave.
Heb je een dieet geef dat even op bij Jannie Slotboom tel.
0578 64 1134
We hopen op een goede opkomst en een gezellige dag.
Groeten van de reiscommissie: Dirkje Bets en Jannie
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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
BETALEN € 30,00 CONTRIBUTIE:
Indien nog niet gedaan: Contributie (€ 30,00), overmaken op
rek.nr: NL31RABO 0313 2870 90
HANDWERKCAFE:
21 maart / 11 april
MAANDAGAVOND 25 MAART : LEZING ROMKE VAN DER KAA:
Voor meer informatie; zie deze nieuwsbrief
GROTE SCHOONMAAK ZORGBOERDERIJ:
Donderdagmorgen 11 april. Meer info: zie deze nieuwsbrief
GEZELLIGE MIDDAG VOOR DAMES VAN 75 JAAR EN OUDER:
Donderdagmiddag 18 APRIL a.s
ALVAST NOTEREN:
Maandagavond 29 april 2019:
Een avond met een koninklijk tintje: De Minne van de koningin!
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WIST JE DAT…….












Aletta Jacobs zich in 1883 als eerste vrouw op de
kiezerslijst wilde laten zetten in Amsterdam en dat
zij werd geweigerd?
Tientallen jaren een ware strijd werd geleverd
voor vrouwenkiesrecht door vrouwen van diverse
politieke stromingen? Vanaf 1889 ontstonden er
organisaties voor vrouwenkiesrecht.
Pas in 1919 vrouwen het felbegeerde actief
kiesrecht kregen, waardoor ze zelf mochten
stemmen?
In 1953 Anna de Waal de eerste vrouwelijke
staatssecretaris was?
Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister
was? Zij werd in 1956 benoemd tot minister van
Maatschappelijk Werk.
Er op dit moment 47 (van de 150) vrouwen actief
zijn in de Tweede Kamer en 26 (van de 75)
vrouwen in de Eerste Kamer?
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Hier kun je een lekker recept, interessant museum, gezellig uitje, mooie
theatervoorstelling etc. delen met andere leden van VrouwenActief!

HET VERHAAL VAN MICHELLE OBAMA
Wat een prachtig verhaal! Als
meisje groeit ze op in een
zwarte wijk in Chicago. Ze
wordt door haar ouders
gestimuleerd om verder te
leren. Tijdens haar werk als
advocaat ontmoet ze Barack. Je
leest hoe ze probeert een
betrokken moeder te zijn voor
haar kinderen, een steun voor
haar man en een vrouw die
veel wil betekenen voor de samenleving! Het leuke is dat
ze situaties beschrijft die je op ‘you tube’ kunt bekijken.
Het boek heeft mij enorm geboeid en ik vind het dan ook
een echte aanrader!

WIE HEEFT NOG EEN GOEDE TIP VOOR ONZE RUBRIEK ‘IK
LIKE’??????
STUUR JOUW ‘LIKE’ NAAR: info@vrouwenactiefoene.nl of geef
het op één van onze bijeenkomsten door aan Mieke!
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