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NIEUWSBRIEF  januari 2020 

 

 

 

JAARVERGADERING en  

UPDATE VERKEERSREGELS 

Voor de pauze vindt de jaarvergadering plaats (agenda: zie deze 

nieuwsbrief).  

Na de pauze zal Chris Loonstra ons bijpraten over de (nieuwe) regels in 

het verkeer.  

Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 1 (= de wijk van 

Alie en Adri) 

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

 

UITNODIGING 

27 JANUARI 2020 
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AGENDA JAARVERGADERING 27 JANUARI 2020 

 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering (zie nieuwsbrief febr. 2019) 

3. Financieel verslag  

4. Kascommissie: Gerrie Oosterbroek en Erna Nooteboom. 

Gerrie Oosterbroek is aftredend. Frederiek wordt nieuw 

lid kascommissie. Aanstelling reserve-lid. 

5. Huldiging jubilarissen (Marietje van ‘t Hul-55jaar lid / Alie 

Elskamp-40 jaar lid / Willy Loonstra-40 jaar lid) 

6. Bestuursverkiezing 

Dini is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt 

Christien van Dijk voor als nieuwe voorzitter. Tevens 

draagt het bestuur Henny van de Vrugt voor als nieuw 

bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich, tot een uur 

voor de jaarvergadering, melden bij het bestuur. 

7. Indeling nieuw bestuur 

8. Rondvraag 

 

9. PAUZE 

 

10. Update verkeersregels door Chris Loonstra  

 

 

 

 

Het bestuur wenst iedereen een 
goed, gezond en ACTIEF 2020 
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VERSLAG LEDENAVOND 25 NOVEMER 2019 

Wijk 4 organiseerde deze verrassende avond voor ons! Vol 

verwachting en met kloppend hart werden we ontvangen met 

vrolijke Hollandse muziek van het ‘Het klein Accordion Orkest’ en 

een kop koffie of thee met een ouderwets vet lekker stuk 

boterkoek.  

 

 

 

De zaal en de dames van wijk 4 waren getooid in 

rood/wit/blauw/oranje. De eerste verrassing was opgehelderd: 

het werd een Hollandse avond die door Christien werd geopend!  

Na even wachten kregen we hoog bezoek: Sint en Piet! Dit was 

tevens het eerste spel: Wie waren 

deze mysterieuze Sint en Piet? Door 

middel van vragen kwamen we er 

achter dat Piet Max Messie was en 

Sint Jo Jonas! Zoals bij de goede Sint 

hoort had ze een prachtig gedicht 

gemaakt over Oene en natuurlijk 

hoort het ook bij zijn Piet om 

grappen te maken! Na het lied 

‘dag Sinterklaasje’ was het tijd 

voor de volgende verrassing: in 
het teken van onze beroemde 

Hollandse schilders, gingen we 

twee schilderijen maken (met 

het thema Holland natuurlijk) 

die we gaan aanbieden aan de 
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Keizershof! Uiteraard ontbraken de oer-Hollandse hapjes niet 

tijdens de pauze.  

  
Hierna was het tijd voor de muziekbingo! Het klein Accordion 

Orkest speelde bekende Hollandse liedjes. De winnaars gingen 

met dropjes, koetjesrepen, pompoenen, pindakaas etc naar huis. 

Er werd enthousiast meegezongen en fanatiek gespeeld. Zeker 

voor herhaling vatbaar! Tot slot nog een bitterbal en na het 

dankwoord van Dini sloten we deze verrassende avond af. 

    

Dikkie en Rijntje hebben de schilderijen naar de Keizershof 

gebracht waar het enthousiast werd ontvangen! 

ROOSTER LIEF EN LEED 2020 
Maand  Wijk wijkhoofden 

Jan, febr, maart 1 Adri en ……… 

April, mei, juni, 3 Lia en Dirkje 

Juli, augustus, september 2 Gerrie en Janny 

Okt, nov, dec 4 Dikkie en Reinalda  
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VERSLAG LIEF EN LEED - WIJK 2 -  OKT / NOV / DEC 2019 

Verjaardagen: 
   7 okt  Mevr T. Dokter- Wijnbergen      85 jaar 
   8 okt  Mevr C. van Asselt- Augustinus          76 jaar 
 22 okt  Mevr J. Scholten- Kamphuis               87 jaar 
 24 nov  Mevr G. van de Vrugt- Stijf                86 jaar 
 12 dec  Mevr G. Oosterbroek- Kamphuis         81 jaar 

Al deze dames hebben we een bezoek gebracht en 
gefeliciteerd en een bloemetje meegenomen. Alleen 
bij Corrie zijn we later geweest want zij had een 
herseninfarct gehad en was het nog te druk. 
 
Leden die in aanmerking kwamen voor een extra 
bezoekje voor 80 jaar en ouder zijn: 

Mevr A. Kloosterboer- Dijkhuizen 
Mevr M. van `t Hul- van Zuuk 
Hier zijn we ook op bezoek geweest met een bloemetje. 
 
Ziekenbezoek: 
Bij Klazien Langevoort, zij heeft een hersteloperatie gehad aan 
haar heup deze was best wel pittig. 
Zij liep nog wel met een rekje maar mocht alweer voor 50 procent 
zelf lopen met het rekje. 
Bij Corrie ook op ziekenbezoek geweest en 
deze gecombineerd met haar verjaardag. 
Zij is ook herstellende van een herseninfarct 
en het gaat weer de goede kant op. 
Ook voor deze leden weer een bloemetje 
mee. 
 
Het waren gezellige middagen en de dames bedankten voor 
de bloemetjes. 
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KERSTFEEST 16 DECEMBER 2019 

Dit jaar organiseerde wijk 2 het kerstfeest. Bij 

binnenkomst speelde Carolina op haar viool en 

ook later op de avond konden we genieten van 

haar spel. Keisha zong prachtige liedjes en ze 

werd begeleid door Mette op de ukelele. Samen 

met hen zongen we kerstliederen  of luisterden 

we naar mooie gedichten, het kerstverhaal en 

een verhaal (in dialect) over vertrouwen, 

vreugde, vrede en hoop! Het  heerlijke buffet, 

de kerstversiering, mooie bloemstukken en 

gezellige sfeer maakten dat we 

terug kunnen kijken op een mooie 

en sfeervolle kerstviering.  
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GEZOCHT-  GEZOCHT-  GEZOCHT-  GEZOCHT 

➢ WIE WIL HELPEN MET HET ORGANISEREN VAN EEN 

MIDDAG VOOR DE OUDERE DAMES ONDER ONS? Voor 

meer informatie kun je terecht bij An, Reinalda en Dikkie. 

➢ Willy, Anneke en 

Dikkie stoppen,  

na vele jaren,  met 

de organisatie van 

het oliebollen 

bakken. Dini en 

Riek nemen deze 

taak over. We zijn nog op zoek naar 1 of 2 vrouwen die dit 

samen met hen willen doen!  

 

OVERMAKEN CONTRIBUTIE vóór 1 maart 2020 

Vóór 1 maart 2020  contributie voor dit jaar overmaken op 

rekeningnummer NL31RABO0313287090 met vermelding van 

Contributie 2020 

MEDEDELINGEN / AGENDA  

 

E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl  
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl  
LIEF EN LEED:   
Jan-febr-mrt: Wijk 1 van Adri en ……… 
MAANDAGAVOND 27 jan. 2020: 
Jaarvergadering, zie uitnodiging deze nieuwsbrief 
MAANDAGAVOND 24 FEBRUARI 2020:  
Deze avond staat in het teken van ONTMOETING. Ontmoeting 
met elkaar en andere culturen.  Het belooft een gezellige avond 
te worden met een Hollands spel en hapjes uit verschillende 
landen! 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
http://www.vrouwenactiefoene.nl/
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Hier kun je een lekker recept, interessant museum, gezellig uitje, mooie 
theatervoorstelling etc. delen met andere leden van VrouwenActief!  

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 

 

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

op één van onze bijeenkomsten door aan Mieke! 

 

 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl

