
1 
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  september 2020 

 

Het heeft ons leven op de kop gezet! 

 

 

 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen tijd en kunnen 

jullie lezen wat we voor de kómende tijd bedacht hebben. 

 

HOE WAS DE AFGELOPEN TIJD? 

WAT KUNNEN WE NOG WEL……???? 
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VOORWOORD  /  CHRISTIEN 

Lieve dames, 

Het is al weer een hele tijd geleden dat we elkaar met zijn allen in 

levende lijve hebben gezien.  

Voor de vakantie hadden we nog de hoop dat onze activiteiten in 

het najaar voorzichtig zouden kunnen worden opgepakt maar in 

de zomer werd duidelijk dat het toch veel langer gaat duren en dat 

het zeer onzeker is wanneer we deze periode achter de rug 

kunnen laten. 

Een aantal van ons heeft in haar nabijheid gemerkt hoe kwetsbaar 

naasten kunnen zijn als ze geraakt worden door dit 

verschrikkelijke virus. We zijn ons daar zeer bewust van en 

hebben nagedacht wat we kunnen doen om toch in de spirit van 

onze vereniging activiteiten te ontplooien en dat is niet makkelijk. 

Elkaar in een grote groep ontmoeten, zingen, handen schudden, 

dicht bij elkaar zijn. Zaken die we vóór maart van dit jaar heel 

gewoon vonden en er ook niet bij stil stonden, heel 

vanzelfsprekend, mogen nu niet meer. 

Met alle maatregelen die er zijn wordt elkaar ontmoeten lastig en 

dat gaan we voorlopig ook niet doen. Al heeft een aantal van ons 

wel gezellig kunnen theedrinken bij café Dorpszicht en een aantal 

heeft in kleine groepjes meegedaan met de fietstocht met na 

afloop een samenzijn op afstand. Het blijft een ongemakkelijk 

gevoel, maar als we niet de maatregelen volgen gaat het nog 

langer duren en daar heeft niemand baat bij. 

Alle activiteiten van dit jaar schuiven een jaar op. Zo hadden we in 

september een creatieve avond gepland en gaan we dat nu anders 

invullen, lees hiervoor de bijlage bij deze Nieuwsbrief. Dan wordt 



3 
 

meteen duidelijk waarom de Nieuwsbrief op deze manier wordt 

bezorgd! 

We hopen van harte dat iedereen 

meedoet om op deze manier toch een 

invulling te kunnen geven aan het 

programma. Dus brei, haak, macramé, 

schik, teken, schilder, kook, bak, plant, 
hamer, knip en plak erop los, we zijn 

zeer benieuwd naar de resultaten. We 

willen graag dat iedereen een foto 

instuurt. (zie bijlage) 

Voor de komende maanden hebben we ook al nagedacht en ook 

dat krijgt een andere vorm, maar wat dat precies inhoudt melden 

we in de volgende nieuwsbrief. 

Rest ons niets anders dan jullie de komende tijd een goede 

gezondheid en creatieve geest toe te wensen! 

 

Het Bestuur van Vrouwen Actief Oene, 

Mieke Messie, Riek van Huffelen, Henny van de Vrugt, Willy Eiland en 

Christien van Dijk 

VERSLAG THEEDRINKEN EN FIETSTOCHT  31-08-2020 

Door alle onzekerheid i.v.m. de Corona had het bestuur in mei 
besloten om half augustus bij elkaar te komen en dan te kijken hoe 
de situatie op dat moment is. Tja… Het virus is nog lang niet weg… 
Maar er mag wel weer wat meer… 
En fietsen is toch buiten…. WEL / NIET  
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Uiteindelijk leek het ons goed om te kijken 
hoe we de fietstocht, ondanks alle 
beperkingen, nog wél konden organiseren. 
We besloten om een enquête te houden om 
te zien of er ook voldoende belangstelling 
voor was. En dat was er! 
Maandagmiddag kwamen er 7 dames thee 
drinken met een lekker gebakje en daarna een drankje en hapje. 
Het was fijn om elkaar weer even te zien en spreken! We hebben 
gezellig bijgepraat. De tijd vloog voorbij! Zeker voor herhaling 
vatbaar.  

   
   
’s Avonds hadden 26 dames zich opgegeven voor de fietstocht. Er 
werd gestart op verschillende tijden in kleine groepjes. De eerste 
groepjes hadden een route door het bos en over de heide en de 
laatste groepjes langs de IJssel omdat het al vroeger donker werd. 

Een aantal dames hebben 
onderweg nog even een terrasje 
gepakt en dat zag er erg lekker 
en gezellig uit.  Na afloop was er 
wederom koffie met een 
gebakje en een drankje met 
hapje. Ook al mochten we niet 

van onze plaats, we hebben toch nog wel 
redelijk kunnen bijpraten. Ondanks wat 

beperkingen, kunnen we van een succesvolle avond spreken. 
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VERSLAG AANBIEDEN CHEQUE AAN DE KEIZERSHOF 

 

   
Vrijdagavond 11 september 2020 zijn Janny, Gerry en Anneke van 
Wijk 2 naar “De  Keizershof” geweest om het geld van de collecte 
van de kerstavond 2019 te brengen. 
I.v.m. corona kon dit niet eerder aangeboden worden. 
We werden ontvangen door Esther en Geke en enkele bewoners 
met koffie en cake. 
Janny legde uit van onze kerstsok en dat we voor het geld een 
goed doel mochten kiezen. Deze keer hebben we gekozen voor 
“De Keizershof”. 

 
Er was een mooie cheque 
gemaakt met het logo van  
Vrouwen Actief Oene. 
Thijs, één van de 
bewoners mocht de 
cheque in ontvangst 
nemen. Ze waren er heel 
blij mee. We krijgen nog 
bericht wat ze met het 
geld gaan doen. 
 

Esther  bedankte Vouwen Actief voor deze prachtige gift. 
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VERSLAG LIEF EN LIED 

Helaas konden er door het afschuwelijke virus geen bezoekjes 

worden afgelegd. De attenties (bloemen) werden dan ook bij de 

deur afgegeven.  

Gelijk in het begin van deze onzekere en onwerkelijke tijd werden 

we al opgeschrikt door het bericht dat de man van Dirkje was 

opgenomen op de IC met ‘coronaklachten’. Al snel bleek dat hij 

heel ernstig ziek was. Er volgden maanden van spanning en 

onzekerheid en nog steeds is hij niet thuis en is de situatie rond 

zijn gezondheid zorgelijk. Dirkje heeft namens de VrouwenActief  

een bloemetje gehad. 

Ook hebben een aantal 

dames onder een dierbare 

verloren. Vooral de 

‘afstand’ en daardoor niet 

afscheid kunnen nemen op 

de manier zoals je dat 

graag had gewild, maakte 

het verlies allemaal nog 

veel moeilijker! 

Op 4 mei hebben we tijdens de Dodenherdenking een bloemstukje 

bij het monument aan de Eperweg gelegd. 

16 mei werd Aaltje Kloosterboer 90 jaar. Hanneke had geregeld 

dat ze haar verjaardag buiten, in kleine kring, kon vieren zodat het 

toch nog een beetje feestelijk was voor haar. 

Dezelfde middag hebben we ook een bloemetje gebracht bij 

Marietje van ’t Hul omdat ze op 17 mei 86 jaar werd. 

31 mei zijn we naar Wapenveld geweest omdat Jannie van de 

Akker 78 jaar werd. 
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De dames J. Scholten-Kamphuis, T. Dokter-Wijnbergen,  G. vd 

Vrugt-Stijf, en  G. Oosterbroek-Kamphuis kregen een extra 

bezoekje omdat ze 80 jaar of ouder zijn. 

Dirkje heeft er voor gezorgd dat Willy Burgmeijer een bloemetje 

kreeg vanwege een hartoperatie en ook Jopie ter Beek heeft een 

plantje gekregen omdat ze een schildklieroperatie had ondergaan. 

       

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  

 

Mocht iemand van jullie iets horen wat betreft ‘lief en leed’: geef dit 

door aan je wijkhoofd of Reinalda (tel. 06- 1528 6048).  Juist in 

deze tijd, waarin we elkaar minder ontmoeten, is het belangrijk dat 

we er wel voor elkaar zijn (met kaartje of kleine attentie). 
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MEDEDELINGEN / AGENDA  

 

 

 

E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl  
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl  
 
INPLAATS VAN DE CREATIEVE AVOND: 
Versier en/of vul de weckpot op een originele, creatieve of 
lekkere manier! Voor meer info zie de bijgevoegde flyer. 
 
LIEF EN LEED OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER: 
WIJK 4 
 
IN DE PLANNING: 

• Natuurwandeling omgeving Oene met Max Messie 
• Bezoek aan ons Oener Museum met een lezing verzorgd 

door Dikkie Huiskamp 
• App-groep VrouwenActief aanmaken waarin we dingen 

kunnen delen zodat toch nog op de hoogte blijven van 
elkaar 

 
We gaan, weer via de wijkhoofden, inventariseren of hier 
belangstelling voor is.  Áls dit zo is, gaan we actie ondernemen! 
 
VERGEET NIET TE STEMMEN OP:  

https://www.rabo-clubsupport.nl/noord-veluwe  

Zie deze nieuwsbrief 
 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
http://www.vrouwenactiefoene.nl/
https://www.rabo-clubsupport.nl/noord-veluwe
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VrouwenActief Oene doet mee met Rabo ClubSupport 2020 

Vanaf 5 oktober kun jij je stem uitbrengen: 

https://www.rabo-clubsupport.nl/noord-veluwe  

Iedere stem is geld waard! 

 

 

 

 
 

https://www.rabo-clubsupport.nl/noord-veluwe
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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! 

 

Appels plukken voor  

 

De stichting Sidney and Friends, deze verzorgt huifbedrijden voor 

meervoudig complex gehandicapten,  is dringend op zoek naar 

mensen die ons willen helpen met het plukken van appels bij de 

Nijensteen, IJsseldijk 1 te Veessen. Het is geen moeilijk of zwaar 

werk. Je plukt een appel en legt hem direct 

in een kist die naast je staat. 

Het zijn laagstam bomen, dus je hoeft ook 

niet op een ladder of trap te klimmen. 

Je "uurloon" gaat regelrecht naar deze 

stichting, er blijft niets aan de strijkstok 

hangen. 

De werktijden zijn van 8.30 - 12.30 uur en 

13.00 tot 17.00 uur, met een kwartier pauze per dagdeel. 

Voor meer inlichtingen en opgave kun je contact opnemen met 

Dikkie Huiskamp, 06-12590724. 

Met vriendelijke groet, 
Dikkie Huiskamp - van Hell 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
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Alle activiteiten die we hadden gepland voor de komende 

maanden, kunnen helaas niet doorgaan op de manier waarop we 

het hadden bedacht! We bewaren deze plannen tot volgend jaar en 

zetten ze daarom in de: 

 

 

MAAR…… 
NATUURLIJK KUNNEN ER DINGEN WEL OP EEN ÁNDERE MANIER:  

In plaats van de creatieve avond: 

 

 

 

 

Maak er een foto van (of laat iemand een foto 

maken) en stuur hem voor 1 november op naar:  

hvandevrugt@gmail.com   

De resultaten worden in de nieuwsbrief van november gedeeld 

met jullie allemaal en de origineelste inzendingen worden 

beloond! 

mailto:hvandevrugt@gmail.com
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