NIEUWSBRIEF september 2019
UITNODIGING
30 september 2019

CREATIEF MET BLOEMEN

Vanavond gaan we, onder leiding van de hofdames, een
mooi herfstbloemstuk maken.

Graag zelf meenemen: Mesje en snoeischaar, klimop,
hortensia bloemen, takjes met bessen (bramen,
rozenbottels, lijsterbes ens), sedum etc.

Bloemen en overige benodigdheden zijn aanwezig.
Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 3 (= de
wijk van Lia en Dirkje)
Aanvang: 19.30 uur - Kosten € 4,00 (= incl. entree, een kopje
koffie/thee en een drankje)

DE INFORMATIEAVOND OVER DEMENTIE IS VERSCHOVEN
NAAR MAANDAG 28 OKTOBER 2019
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VERSLAG FIETSTOCHT MAANDAG 2 SEPT 20
VERSLAG REISJE DINSDAG 21 MEI 2019
‘s Morgens zijn we vertrokken
vanuit Oene richting Zwolle. We
hadden een kleine bus dus een
volle bak. In Zwolle bezochten we
het Vrouwenhuis. Je kon er
verschillende interieurs bezoeken
van drie eeuwen.
Nu wonen er boven alleen meisjes
die studeren in Zwolle.
Daarna gingen we richting
Staphorst waar we werden verwelkomd met koffie en thee
met een Staphorster lekkernij.

Na de koffie kregen we een rondleiding door het
Staphorster museum.
We hadden nog een uurtje om rond te wandelen door
Staphorst. Er is daar een winkel waar echt van alles te
koop is. Heel erg leuk. Die winkel heet Roel. Een echte
aanrader om eens te gaan kijken.

2

Toen iedereen weer in de bus wa,s kwam er een meneer in
de bus die ons ging vertellen over Staphorst en omgeving.
Doordat we een kleine bus hadden kwamen we op plekjes
waar je met een grote bus niet door kon.
Heel interessant. Die meneer kon leuk vertellen.
Omdat we nog tijd over hadden gingen we nog naar de
Boer . Een grote winkel waar van alles te koop was.
Om 17.00 werden we
verwacht bij Kriebelz
in Terwolde. Hier
hebben we heerlijk
gegeten: Dekselse
pannetjes.
Om 19.15 waren we terug in
Oene. Een geslaagde dag.

VERSLAG FIETSTOCHT MAANDAG 2 SEPT 2019
Start: 18.00 uur bij Post
Uitgestippeld door: Hanneke
en Christien.
De tocht ging richting de
IJssel naar Heerde. In Heerde
was er een pauze bij de
blauwe bessen kwekerij ’t

Gulbroek’!
Nadat we een bakje bessen hadden geplukt, was er nog
een kopje koffie met een plak cake.
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Terug bij Post in Oene kregen we uitleg over de Stichting
Strijd van Salland. Strijd
van Salland tegen
Kanker is een actie om
donaties te werven voor
meer onderzoek naar
hersenkanker. Tijdens
de kerst hebben we €
300,00 voor dit doel
opgehaald.
De dames konden onder
het genot van een hapje
en drankje nog gezellig bijkletsen. Ondertussen werden er
lootjes getrokken met als doel: Wie mag de fietstocht
volgend jaar organiseren? Joke Berg en Adri Nikkels zijn
de gelukkigen!
Hanneke en Christien werden met een bloemetje hartelijk
bedankt voor het uitzetten van deze originele fietstocht.
Het was weer een sportieve en gezellige avond.
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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OLIEBOLLEN BAKKEN TIJDENS HET KOEFEEST 23 EN 24 OKTOBER 2019
Noteer alvast in de agenda!!
We hebben jullie hulp hard
nodig!
Opgeven kan vanaf
maandag 30 sep (creatieve
avond met bloemen) of even
bellen met Willy Loonstra:
0578-641460 of 06-22172063
RABOBANK CLUBSUPPORT

ROOSTER LIEF EN LEED 2019
Maand

Wijk

wijkhoofden

Juli, augustus, september

1

Ali en Adri

Okt, nov, dec

2

Gerrie, Corrie, Janny
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MEDEDELINGEN / AGENDA
E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl
Maandag 30 sept: CREATIEVE AVOND MET BLOEMEN
Voor meer informatie: zie deze nieuwsbrief
5 en 6 okt 2019: HERFSTKLEURENWANDELTOCHT WIOS
Voor meer info: zie deze nieuwsbrief
23 en 24 oktober 2019: OLIEBOLLEN BAKKEN EN KOEFEEST
Vele handen maken veel oliebollen! Zie ook deze nieuwbrief
HANDWERKCAFE:
Donderdag 19 sept – 17 okt – 7 nov – 28 nov – 19 dec 2019
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.
ALVAST NOTEREN: maandag 28 oktober:
Informatieavond over DEMENTIE
NOG EEN GOED IDEE VOOR ‘IK LIKE’…???
STUUR JOUW ‘LIKE’ NAAR: info@vrouwenactiefoene.nl of geef
het op één van onze bijeenkomsten door aan Mieke!
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Hier kun je een lekker recept, interessant museum, gezellig uitje, mooie
theatervoorstelling etc. delen met andere leden van VrouwenActief!

58e Veluwe

Herfstkleurenwandeltocht
Epe/Wissel
zaterdag 5
en
zondag 6 oktober
2019
5-10-15-20 en 30 km
Inlichtingen (0578)613765 of
hkt@wios-epe.nl
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