NIEUWSBRIEF maart 2020
UITNODIGING
30 maart 2020

Boekbespreking door Rita Steenwoerd
Naar aanleiding van haar boek MIJN OORLOG, dat gaat over het
veelbewogen leven van haar oom, Dirk Witteveen uit Emst, is ze
lezingen gaan geven over het belang van het doorgeven van

onze verhalen aan de volgende generatie.

Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 3 (= de wijk van
Lia en Dirkje)
Kosten € 4,00 (= incl. entree, een kopje koffie/thee en een drankje)
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VERSLAG AVOND VERBINDING EN ONTMOETING 24-02-2020
Christien opende de avond en heette iedereen van harte welkom,
met name de 6 dames van de taalgroep uit Epe. De dames
vertelden even kort waar ze vandaan komen: Serpil, Gulay (Roos)
en Hulya uit Turkije, Sake uit Armenië, Aliona uit Wit Rusland,
Maysa uit Irak.
Tevens maakte Christien ons erop attent dat we ons al konden
inschrijven voor het jaarlijkse reisje op 14 mei.
Hierna kreeg Dikkie het woord en zij had 3 mededelingen:
1. 24 maart 2020: de jaarlijkse grote schoonmaak bij de
zorgboerderij van Zwier (voor meer informatie zie deze
nieuwsbrief).
2. 21 april 2020: De commissie ‘Samenleving’ organiseert
een middag voor leden van 80 jaar en ouder. Nadere
informatie volgt.
3. 5 mei 2020: Belevingsfietstocht in het kader van 75 jaar
vrijheid. Start 13.00 uur bij het Kulturhus Oene en de
route is ca. 10 km.
Vervolgens ging de avond verder met een ‘kringgesprek’ waarin
we 3x iets over ons zelf konden vertellen.
Door middel van gekleurde kaartjes werden we ingedeeld in 10
groepjes. Ieder groepje ging naar een sjoelbak waar tijdens het
sjoelen ook tijd genoeg was om te kletsen.
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De dames uit Epe hadden hapjes gemaakt uit hun eigen land en
samen met de Hollandse kaas hebben we daar lekker van kunnen
proeven.

De winnaars van de sjoelwedstrijd mochten een prijsje uitzoeken.
Christien sloot de avond af. De dames uit Epe werden met een
cadeaubon hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en de
lekkere hapjes. Haar eerste avond in de rol van voorzitter zit erop
en… alle lof!
Wijk 2

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

4

Dikkie en Reinalda
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OVERMAKEN CONTRIBUTIE vóór 1 maart 2020
Nog niet iedereen heeft de contributie voor dit jaar ( € 30,--)
overgemaakt op rekeningnummer NL31RABO 0313 2870 90 met
vermelding van Contributie 2020.
Wilt u dit nog even nakijken?

24 MAART: SCHOONMAAK ZORGBOERDERIJ ZWIER

Dinsdag 24 maart 2020 vanaf 9.30 uur
Dames van Vrouwen Actief Oene
We gaan weer een morgen samen boenen.
Bij de boerderij van Zwier
Samenwerken geeft ons veel plezier.
Breng zelf een emmer, een spons, een zeem en een paar oude
doeken mee.
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
Aanmelden bij:
Dikkie tel: 06-12590724
An
tel: 0578- 694850
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GEZELLIGE MIDDAG VOOR LEDEN 80+

Noteer alvast in de ageneda: Dinsdag 21 april 2020
De commissie SAMENLEVING
organiseert een gezellige
middag voor leden van 80
jaar en ouder!
Nadere informatie volgt nog.

MEDEDELINGEN / AGENDA
E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl
24 MAART 2020: SCHOONMAAK ZORGBOERDERIJ
Voor meer info: zie deze nieuwsbrief
MAANDAGAVOND 30 maart 2020:
Boekbespreking ‘Mijn oorlog’ door Rita Steenwoerd. Voor meer
info; zie deze nieuwsbrief
HANDWERKCAFÉ / Oenerhof van 13.30-15.30 uur
19 maart - 9 april - 30 april – 21 mei – 11 juni – 2 juli
Neem je eigen handwerkje mee! Onder het genot van een kopje
thee of koffie kun je gezellig kletsen én handwerken.
MAANDAGAVOND 20 APRIL 2020
Wijk 1 gaat deze avond voor ons verzorgen.
Het wordt in ieder geval weer een verrassende avond.
21 APRIL 2020:
Gezellige middag voor leden van 80 jaar en ouder (zie deze
nieuwsbrief)
14 MEI: JAARLIJKSE REISJE (Meer info; zie deze nieuwsbrief)
GEEF JE NU OP!
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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!

5 mei 2020: Belevingsfietstocht ‘Oene in oorlogstijd’
Deze tocht voert langs 15
historische plaatsen in de Tweede
Wereldoorlog in en rond Oene.
Op elke plek vindt een activiteit
plaats met een vertelling, uitleg of
een act.
Eén van de historische plekken is
het Cultureel Historisch Museum
Oene en daar wordt u een drankje
met iets lekkers erbij aangeboden
(met de consumptiebon die u bij de start gekregen hebt).
Tevens kunt u daar de tentoonstelling bekijken: “Hoe is Oene de
oorlog doorgekomen”.
De “Belevingfietstocht” is ongeveer 10 km lang.
Deelname aan de fietstocht is gratis.
De start is tussen 13.00 en 14.30 uur bij het Kulturhus in Oene.
VEEL PLEZIER MET DEZE TIP NAMENS DIKKIE HUISKAMP
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JAARLIJKSE REISJE 14 MEI 2020

OPGEVEN MAANDAGAVOND 30 MAART OF
BIJ DINI VAN WERVEN: TEL. 06-4627 1920
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