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De Minne van de Koningin
Evertje van der Zande, was de min van koningin
Wilhelmina. Een min is een vrouw die het kind van een
ander borstvoeding geeft. Haar kleindochter Miny van der
Zande vertelt over de bijzondere band die haar
grootmoeder had met Koningin Emma.
Het wordt een avond met een oranje smaakje.
Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk
1 (= de wijk van Adri en Alie)
Aanvang: 19.30 uur - Kosten € 4,00 (= incl. entree,
een kopje koffie/thee en een drankje)
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VERSLAG LEDENAVOND 25 MAART 2019
Dini van Werven opende de avond. Er was een warm
welkom voor de zustervereniging uit Welsum en de
vrouwenvereniging Yentl uit Oene. Er waren ruim 60
tuinliefhebbers aanwezig .
Eerst waren er een aantal mededelingen;
-

Op 11 april is de jaarlijkse schoonmaak bij de
zorgboerderij van Zwier de Weerd en er worden
nog een paar dames gezocht om mee te helpen
Op 18 april is er een gezellige middag in de
Oenerhof voor de 75+ leden.
De volgende ledenavond is op 29 april en het
thema is ‘ minne van de koningin’
Tot 1 mei kan iedereen zich nog opgeven voor de
jaarlijkse reis
Dikkie Huiskamp vraagt aandacht voor de
fietstocht Epe fietst voor Epe. Hierbij kan voor een
goed doel uit de gemeente Epe worden gefietst en
het museum Oene is één van deze doelen.
Deelname kost 10 euro per persoon en is inclusief
lunch en een maaltijd. Voor meer informatie kan
men bij Dikkie
Huiskamp
terecht.

Daarna was het woord
aan Romke van der Kaa.
Bekend van radio,
televisie en zijn
wekelijkse column in de
Stentor over tuintips.
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Romke legde op een humorvolle wijze uit dat je
tegenwoordig ook een leuke tuin kunt aanleggen door het
gras te laten groeien; “ onkruid bestaat niet, alles is mooi”.
Hij liet foto’s zien van prachtige tuinen vol met grassen en
daartussen allerlei mooie bloemensoorten. Als je hieraan
begint, dan eerst starten met het planten van ‘ Ratelaar’
zodat bloemen tussen het gras kunnen groeien. Verder gaf
hij nog de tip om een zakje bloemenmengselzaad niet
meteen helemaal uit te strooien maar te verdelen over
meerdere weken zodat je er langer plezier van hebt.
Het grootste voordeel van tuinieren op deze manier;
wieden hoeft niet meer!
Het was een hele informatieve en gezellige avond en we
hebben een hele nieuwe kijk op tuinieren gekregen.
Christien van Dijk
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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VERSLAG LIEF EN LEED januari, februari, maart
Verjaardagen in Januari , Februari en Maart
 11 Januari naar Annie v. Niersen geweest, zij was 2
Januari 77 jaar geworden.
 24 Januari naar Alie Lubbinge geweest, zij was 16
Januari 80 jaar geworden.
 19 Februari naar Leida Westerink geweest, zij was
9 Februari 93 jaar geworden.
We hebben 3 ziekenbezoekjes afgelegd:
 30 Januari naar Riek Hulshof, zij was in het
ziekenhuis geweest met pijnklachten.
 12 Maart naar Jopie ter Beek, zij was weer een
paar dagen opgenomen i.v.m. haar pacemaker.
 22 Maart naar Marjo Veldman. Marjo zat met haar
voet in het gips omdat deze vermoedelijk erg
gekneusd was.
We werden door alle dames heel hartelijk ontvangen en
bedankt voor de attentie die we meegebracht hadden.
Namens wijk 3, Dirkje en Lia
DE GROTE SCHOONMAAK OP DE ZORGBOERDERIJ
DAAR WORD JE VROLIJK VAN!

Samen poetsen, koffie drinken en
eten! Hoe gezellig én nuttig is dat!
Namens de zorgboerderij:
Hartelijk dank!
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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

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:
April, mei, juni 2019: wijk 1 (Dikkie en Reinalda)
BETALEN € 30,00 CONTRIBUTIE:
Indien nog niet gedaan: Contributie (€ 30,00), overmaken op
rek.nr: NL31RABO 0313 2870 90
HANDWERKCAFE:
2 mei, 23 mei, 13 juni en 4 juli 2019
MAANDAGAVOND 29 april: ledenavond ‘de minne van de
koningin’: Voor meer informatie; zie deze nieuwsbrief
4 MEI 2019: DODENHERDENKING
wijk 1 zal namens VrouwenActief Oene bloemen leggen bij het
herdenkings-monument.
21 MEI 2019: JAARLIJKSE REISJE
Voor meer informatie zie deze nieuwsbrief
ALVAST NOTEREN:
Maandagavond 2 september 2019:
De jaarlijkse fietstocht
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Hier kun je een lekker recept, interessant museum, gezellig uitje, mooie
theatervoorstelling etc. delen met andere leden van VrouwenActief!

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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Dit was alweer de laatste
nieuwsbrief voor de vakantie!
MAAK ER EEN MOOIE ZOMER VAN!

TOT DE FIETSTOCHT
OP 2 SEPTEMBER
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