NIEUWSBRIEF januari 2020
UITNODIGING
24 februari 2020

Ontmoeting met elkaar en andere
culturen
Het belooft een gezellige avond te worden met een Hollands spel en
hapjes uit verschillende landen!

Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 2 (= de wijk van
Gerrie en Jannie)
Kosten € 4,00 (= incl. entree, een kopje koffie/thee en een drankje)
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NOTULEN JAARVERGADERING 27 JANUARI 2020
Aanwezig: 49 leden
Opening
Dini opent, voor de laatste keer, de jaarvergadering en
heet ons allen hartelijk welkom, een extra welkom voor de
2 nieuwe leden: Jolien Andrea en Rietje van Werven.
Afgelopen jaar is op 28 april overleden mevr. Kiezebrinkvan Essen. In 2019 is zij nog gehuldigd omdat ze 55 jaar
lid was van onze vereniging.
Fenny Dul is voorgoed verhuisd naar de Wendakker. Het is
mogelijk haar daar een bezoekje te brengen.
Notulen vorige vergadering (zie nieuwsbrief febr. 2019)
De notulen worden goedgekeurd.
Financieel verslag
Riek leest het financieel verslag voor. We hebben een
behoorlijk groot bedrag op onze bankrekening staan.
Dikkie vraagt of we hier al plannen mee hebben. Het
bestuur is zich er van bewust dat we niet hoeven ‘te
sparen’. We willen het inzetten op onze
ontmoetingsavonden door b.v. ook eens een bekende
spreker uit te nodigen. Het financieel verslag wordt
goedgekeurd.
Oliebollenactie
Riek doet een kort verslag: Willy, Anneke en Dikkie
stoppen met de organisatie. Het is van belang dat we deze
actie blijven doen omdat het ons veel geld oplevert
waardoor de contributie laag kan blijven. Dini en Riek
nemen deze taak over. We gaan de bollen bakken bij
Steven en Antoinette. Joke en Trijnie bieden aan om te
helpen met de organisatie van het oliebollen bakken.
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5. Kascommissie
Gerrie Oosterbroek en Erna Nooteboom hebben de kas
gecontroleerd. Het zag er goed en duidelijk uit. Erna stelt
aan de ledenvergadering voor om decharge te verlenen
aan het bestuur.
Gerrie Oosterbroek is aftredend. Frederiek wordt nieuw
lid kascommissie. Nieuw reserve-lid: Dikkie Huiskamp
6. Huldiging jubilarissen
Marietje van ‘t Hul-55jaar lid / Alie Elskamp-40 jaar lid /
Willy Loonstra-40 jaar lid). Marietje en Willy kunnen er
helaas door ziekte niet bij zijn. Ze worden door Dini in het
zonnetje gezet.
7. 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. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld
dus Christien en Henny worden officieel lid van het
bestuur VrouwenActief Oene.
Mieke bedankt Dini voor de 13 jaar dat zij een
enthousiaste en betrokken voorzitter was van onze
vereniging.
8. Indeling nieuw bestuur
Voorzitter: Christien van Dijk
2e voorzitter en PR: Willy Eiland
Secretaris: Mieke Messie
Penningmeester: Riek van Huffelen
Ledenadministratie: Henny vd Vrugt
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Reinalda wordt bedankt voor het sturen van de
verjaardagskaartjes / Janny Slotboom is gestopt met het
organiseren van de reisjes / Anneke wordt bedankt voor
het maken van de foto’s. Zij krijgen alle drie een bos
bloemen.
9. Rondvraag
Annie v Niersen: Hoeveel leden hebben we? 78 leden
Alie Elskamp: waar kan ik de foto’s zien van de avonden?
Facebook en website: www.vrouwenactiefoene.nl
10.

PAUZE

Update verkeersregels door
Chris Loonstra
Aan de hand van een
PowerPoint werden we
door Chris op de hoogte
gesteld van de nu geldende
verkeersregels. Goed om
dat weer eens te horen
en/of op te frissen. De
conclusie was dat alle
weggebruikers dit eigenlijk
verplicht regelmatig
zouden moeten doen. Na
afloop werd Chris bedankt
met een attentie
Laatste nieuws:
Berta vd Wetering wordt het nieuwe wijkhoofd van wijk 1!
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ROOSTER LIEF EN LEED 2020
Maand

Wijk

wijkhoofden

Jan, febr, maart

1

Adri en Berta

April, mei, juni,

3

Lia en Dirkje

Juli, augustus, september

2

Gerrie en Janny

Okt, nov, dec
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Dikkie en Reinalda

OVERMAKEN CONTRIBUTIE vóór 1 maart 2020
Vóór 1 maart 2020 contributie voor dit jaar ( € 30,--) 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
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!
HANDWERKCAFÉ / Oenerhof van 13.30-15.30 uur
27 febr - 19 maart - 9 april
Neem je eigen handwerkje mee! Onder het genot van een kopje
thee of koffie kun je gezellig kletsen én handwerken.
VOOR 1 MAART € 30,-- contributie overmaken.
Voor meer info: zie deze nieuwsbrief

5

6

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

STUUR JOUW ‘LIKE’ NAAR: info@vrouwenactiefoene.nl of geef het
op één van onze bijeenkomsten door aan Mieke!
Het museum bestaat dit jaar 5 jaar.
Elk jaar komen we weer met een heel
nieuwe expositie over
wetenswaardigheden betreffende Oene.
Het museum (Houtweg 40 te Oene) is

vanaf 21 maart 2020 weer geopend.
Op die dag komt de heer Tukker een
lezing geven over de voedselvoorziening
in de Tweede Wereldoorlog. De inloop is vanaf 9.30 uur en de
lezing begint om 10.00 uur. De toegang is gratis.
Wilt u iets organiseren voor uw familie, vrienden, kennissen,
vereniging, dan kunt u ook bij ons terecht.
Ik kan dan een lezing geven over de lopende expositie.
Voor verdere informatie mag u gerust contact met mij opnemen.
U bent allen van harte welkom in het museum.
De openingstijden staan op onze website: www.museumoene.nl
Met vriendelijke groet,
Dikkie Huiskamp – van Hell
voorzitter en collectiebeheerder
Cultuur Historisch Museum Oene
voorzitter@museumoene.nl
06-12590724
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