NIEUWSBRIEF februari - maart 2021
EVENTJES GEDULD NOG,
het komt GOED…..
We vergeten jullie niet……
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VOORWOORD / DOOR CHRISTIEN
Lieve dames,
En zo is het jaar 2020 alweer voorbij. En wat voor een jaar! Ik
had niet kunnen bedenken, toen ik het stokje overnam van
Diny als voorzitter van onze vereniging, dat het zo’n
bijzonder jaar zou worden.
We gingen ‘normaal‘ van start met onze jaarvergadering en
in februari zouden we een boekenlezing krijgen die niet
doorging vanwege een virus waar nog niemand van had
gehoord, maar toch vanuit China al dreigend dichterbij via
Italië naar Europa kwam.
Een aantal leden hebben dierbaren verloren aan het virus.
Onze harten gaan uit naar deze vrouwen en we wensen hen
veel sterkte. Wie had kunnen denken dat het virus ons zo
lang in de greep zou houden. En nog is het niet voorbij.
Voordat iedereen is gevaccineerd zitten we ver in 2021.
En daarmee gingen al onze leuke geplande activiteiten niet
door. We hebben geprobeerd zo goed en kwaad als het kon
om toch de verbinding te houden door het aanbieden van de
nieuwsbrief en de kaartjes, aardbeien, creativiteitsactie en
puzzelen, maar dat is toch niet hetzelfde. Ook de
kerstviering, altijd één van de hoogtepunten, ging niet door
en moesten we anders invullen. Uit de vele warme reacties
begrijpen we dat alle inspanningen op prijs werden gesteld.
Als bestuur hebben afgesproken dat de eerste activiteit
waarbij we mogen samenkomen de algemene
jaarvergadering zal zijn. Dat wordt nog verder uitgewerkt.
Ook zal er gekeken moeten worden naar de geplande
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activiteiten van vorig jaar en of ze nog van toepassing kunnen
zijn op dit jaar.
Ook de wijkhoofdenvergadering is uitgesteld totdat we weer
kunnen samenkomen. Maar wel verwelkomen we alvast in
wijk 4 Rijntje Berends en Trijnie Bronsink die het stokje
overnemen van Dikkie Huiskamp.
Rest ons niets als te zeggen, hou (nog even) vol.
Met lieve groet,
Het bestuur
Riek van Huffelen, Willy Eiland, Henny van der Vrugt, Mieke
Messie en Christien van Dijk
TERUGBLIK 2020
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MEMORIAM LEIDA WESTERINK
Op 14 november 2020 is Leida
Westerink-Docter, na een kort
ziekbed, op 94-jarige leeftijd
overleden, zoals op haar kaart
stond: “de seizoenen van het
leven voltooid”.
Leida is vanaf het begin (1963)
actief betrokken geweest bij
onze vereniging. Samen met
haar man Henk runde ze een
fietsenwinkel en benzinepomp in Oene. Een druk bestaan en
dus waren de ledenavonden en het jaarlijkse reisje, ook echt
uitjes voor haar. De laatste jaren kwam ze altijd samen met
haar buurvrouw Lia, naar de VrouwenActief.
Ze was een actief en trouw lid! We gaan je missen Leida!
VERSLAG LIEF EN LIED
Vreugde en ziekenbezoek Oktober, November en December
2020 door wijk 4 (Dikkie en Reinalda).
7 oktober
8 oktober
22 oktober
24 november
12 december

Mevr T. Dokter-Wijnbergen
Mevr C. van Asselt- Augustinus
Mevr J. Scholten- Kamphuis
Mevr G. van de Vrugt- Stijf
Mevr G.Oosterbroek- Kamphuis

86 jaar
77 jaar
88 jaar
87 jaar
82 jaar
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Leden die in aanmerking kwamen voor een extra bezoekje:
Mevr A. Lubbinge- Bazuin
Mevr M. van't Hul- van Zuuk
Mevr A. Kloosterboer- Dijkhuizen
Mevr F. v/t Einde- Snel
Riek van Huffelen kreeg een
bezoekje omdat zij haar heup had
gebroken. Bij de Fam Willems zijn we wezen condoleren i.v.m
het overlijden van de man van Dirkje. Naar de Fam Westerink
hebben wij een kaart gestuurd i.v.m het overlijden van ons
lid Mevr L. Westerink- Docter.
I.v.m. de corona kregen sommigen een bezoekje en bij
anderen is een bloemetje aan de deur gebracht.
Namens alle bezochte leden hartelijk dank voor de attentie.
Hartelijke groeten wijk 4
JUBILARISSEN 2021
Anneke Buitenkamp en Gerrie Berghorst

Joke van
Niersen
Van harte gefeliciteerd!
Natuurlijk gaan jullie volop in het zonnetje zetten (zodra het
weer kan) op onze jaarvergadering.
5

ROOSTER LIEF EN LEED 2021
Maand

Wijk

wijkhoofden

Jan, febr, maart 2021
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Dini

April, mei, juni, 2021

1

Adri en Berta

Juli, aug, sept 2021
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Lia en Dirkje

Okt, nov, dec 2021
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Gerrie en Janny

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)

OVERMAKEN CONTRIBUTIE vóór 15 maart 2021
Vriendelijk verzoek: zouden jullie voor 15 maart de
contributie over willen maken ( € 30,--)

op rekeningnummer NL31RABO 0313 2870 90 met
vermelding van Contributie 2021
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OPROEP: WAT DOE JE ANDERS IN CORONA-TIJD?
Voor iedereen geldt:
deze tijd is anders dan
normaal. Maar… wat is
er voor jóu anders?
Maak er een FOTO van
(of laat iemand een foto
maken) en stuur hem
voor 15 maart op naar: hvandevrugt@gmail.com
De resultaten worden in de nieuwsbrief van april/mei
gedeeld. Zo blijven we toch een beetje van elkaar op de
hoogte!

BESTUURSVERGADERING IN CORONATIJD
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MEDEDELINGEN / AGENDA
E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl
LIEF EN LEED JANUARI, FEBRUARI, MAART: WIJK 5
JAARVERGADERING 2021:
Zodra het weer kan, gaan we starten met de jaarvergadering.
Daarop aansluitend gaan we er een feestelijke en lekkere avond
van maken!
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
Geef aan je wijkhoofd door of je hier belangstelling voor hebt. Bij
voldoende aanmeldingen gaan we kijken hoe we dit (coronaproof)
kunnen organiseren.
WIE HEEFT ER NOG EEN GOED IDEE
WAT WE KUNNEN DOEN OM IN DEZE
‘AFSTANDELIJKE TIJD’ CONTACT TE
HOUDEN MET ELKAAR?
GEEF HET DOOR AAN HET BESTUUR!!
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