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HET DUURT WAT LANGER DAN 

GEDACHT MAAR….HET KOMT GOED 
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VOORWOORD  /  DOOR CHRISTIEN 

Lieve dames, 

Het voorjaar is alweer begonnen en de natuur begint alweer 

te groeien en bloeien. Dat gunnen we ook onze vereniging en 

jullie in het bijzonder. Daarom hebben we een zakje met 

mooie bolletjes bij deze nieuwsbrief gedaan in de hoop dat 

wanneer deze gaan bloeien de Coronatijd achter de rug is en 

we weer volop in de activiteiten zitten.  

We zijn als bestuur bezig geweest om een voorzichtige 

planning te maken voor de tweede helft van het jaar. In de 

volgende nieuwsbrief hopen we meer duidelijkheid te krijgen 

of het ook door kan gaan.  

Verder hebben we weer nieuw leven geblazen in de rubriek ‘ 

In de kijker’ en is er een nieuwe rubriek waarbij we jullie hulp 

nodig hebben.  

Rest ons niets meer als te zeggen, hou (nog even) vol. 

Met lieve groet, 

Riek van Huffelen, Willy Eiland, Henny van der Vrugt, Mieke 

Messie en Christien van Dijk 

IN DE KIJKER 

In de kijker 2.0: In de afgelopen jaren hadden we een 

mooie rubriek om eens nader kennis te maken met een lid 

van de vereniging. Omdat we zeker in het afgelopen jaar 

gemerkt hebben dat het niet altijd makkelijk is om de verbinding 

met elkaar te houden gaan we deze rubriek weer nieuw leven in 

blazen. We beginnen bij ons oudste lid: 
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Naam…. 
Is geboren op… 
Woont in ….. 
 
 
Gezinsstiuatie 
 
  

Aaltje Kloosterboer – 
Dijkhuizen 
16-05-1930 
Aaltje woont haar hele 
leven al, met heel veel 
plezier,  aan de 
Houtweg in Oene. Ze is 
er geboren en getogen. 
Ze heeft een zoon 
(Egbert) en een dochter 
(Hanneke), 2 kleinzonen 
en 1 kleindochter 

Heeft u hobby’s en zo ja 
welke  

Volksdansen! Jammer genoeg kan ze daar nu, i.v.m. Corona, 
niet naar toe. Maar zodra het weer kan, is ze van de partij! 
En… Wordfeud spelen op de IPad met kinderen en 
kleinkinderen.    

Wat doet u in uw dagelijks 
leven… 
Gepensioneerd hoe vult u uw 
dagen 
Werkt bij.. 
vrijwilligerswerk 

Jammer genoeg kan ze niet meer alles doen wat ze altijd deed 
maar…. Autorijden lukt nog wel dus kan ze nog zelfstandig 
haar boodschappen doen en bezoekjes brengen aan mensen 
in de buurt. Ze kookt nog elke dag  en maakt kleine 
wandelingetjes. Verder is ze heel blij dat haar dochter 
Hanneke naast haar woont en het mogelijk maakt dat ze nog 
altijd zelfstandig thuis, op haar eigen plekje, kan wonen. 

Waarom bent u lid van onze 
vereniging en wat is er zo 
leuk aan. Bent u vaak op de 
ledenavonden. Bent u ook 
actief bij de vereniging en 
wat doet/deed u dan? 

Aaltje is vanaf de oprichting van de Plattelands Vrouwen Oene 
lid. Ze is altijd heel actief geweest, jarenlang was ze 
bestuurslid en tijdens het Koefeest runde ze de koffietent 
samen met Zwaantje van Yentl. 
Ook heeft ze veel cursussen gevolgd via de Plattelands 
Vrouwen (o.a. spreken in het openbaar – creatieve cursussen) 

Wat moeten we absoluut over 
u weten ☺ 

Dat ze altijd met heel veel plezier naar de Vrouwen in Oene is 
gegaan en daar mooie herinneringen aan heeft. 

Wat is uw mooiste herinnering 
bij de Vrouwen Actief en 
waarom… 

Alles vond ze mooi: de gezellige avonden, het kletsen met 
andere vrouwen, de cursussen, de jaarlijkse uitjes met als 
hoogte punt: Het reisje met de vrachtwagen van Kluun. 
Iedereen zat op banken achter in de vrachtwagen. 
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OPROEP VOOR NIEUWE RUBRIEK IN ONZE NIEUWSBRIEF 

Voor een nieuwe rubriek in de 
nieuwsbrief zijn we op zoek naar 

Veluwse- en 
familierecepten.  

Is er in de familie een recept dat 
telkens door wordt gegeven, het mag 
ook een variant op een bestaand 

recept zijn, geef het ons door op ons mailadres 
info@vrouwenactiefoene.nl  
Ook in de traditionele Veluwse recepten zijn we 
geïnteresseerd, dat mag van alles zijn van voorafjes, 
hoofdgerechten, na- of bijgerechten, alles is welkom. 
We zijn zeer benieuwd naar de inzendingen. 
 

 

Het Veluwse- en/of 

familierecept van:  
                                                  

CHRISTIEN VAN DIJK: 
 
Mama’s tomatensoep. We kregen het altijd als we een beetje ziek 
waren en met de kerstdagen en andere feestdagen maakte het ze 
ook omdat wij dat zo graag wilden. En nu maken mijn broer en 
zussen en ikzelf het ook op deze manier.  
Een bouillon maken van een runderlapje met bouillonblokje en 
gesnipperd ui. Dat na de kook op een laag vuurtje laten pruttelen 
totdat het vlees uit elkaar valt. Daarna 6 grote tomaten in olijfolie 
bakken, uitje erbij, stukje gember, als je nog een paprika of wortel 
hebt die ook in stukjes erbij doen. Als het een beetje aangebakken 
is dan kan de bouillon (zonder het vlees) erbij en dat nog even 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
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verder laten pruttelen tot de groente gaar is. Op het laatst doe je 
er tomatenblokjes (uit blik) of tomatenpuree bij en flink wat verse 
maggiplant (uit diepvries kan ook, mam had altijd een bonabakje 
met daarin geplukte maggiplant paraat). Dan doe je alles in de 
blender of gebruik je de staafmixer. Daarna kan het vlees er weer 
bij. Je kunt het ook zonder vlees doen dan doe je na het bakken 
van de groente water en een bouillonblokje in de pan tot alles gaar 
is. Succes gegarandeerd. 

 
 
 
 
 
Deze teksten kwam Rijntje 
tegen bij het opruimen van 
haar ouderlijk huis! 
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VERSLAG LIEF EN LIED 

Vreugde en ziekenbezoek Januari, Februari en Maart  

door wijk 5 ( Dini ) 

 

Vanwege de coronamaatregelen i.p.v. een bezoekje een 

telefoontje gepleegd en een bloemetje bezorgd voor hun 

verjaardag bij de volgende dames: 

 

 

 

2 januari     Mevr. A. van Niersen- Vorselman   79 jaar 

16 januari     Mevr. A. Lubbinge- Bazuin               82 jaar 

16 februari   Mevr. G. Huiskamp- van de Belt      75 jaar 

26 februari   Mevr. R. ten Velde                             75 jaar 

 

Leden die in aanmerking kwamen voor een extra bezoekje: 

 

Mevr. R. Hulshof- van de Beek 

Mevr. D. Willems- Bomhof 

Mevr. L. Hartgers  

Mevr. R van Werven- Jager  

 

Hartelijke groeten wijk 5 

 

Kaarten zijn er verstuurd naar Familie Heeres i.v.m. 

het overlijden van Meneer en Mevr Heeres. Naar Adri 

Nikkels zij tobt al geruime tijd met haar gezondheid. 

Naar Marietje van 't Hul, zij ligt weer in het ziekenhuis. 

En verder nog naar diverse leden die last hebben / hadden 

van het coronavirus. 
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SAMEN BREIEN VOOR LESBOS 

Dag dames, 
Op een kneuterige winter 
avond bij de warme kachel, 
zat ik te prakkiseren of we 
als vrouwen iets konden 
doen wat verbindend en 
nuttig is. 
En toen moest ik eigenlijk 
gelijk aan de vluchtelingen 

op Lesbos denken: Voorheen in kamp Moria, en nu in "Moria 
2.0" Jullie hebben er vast wel over gehoord en gelezen. Al is 
het in de media steeds stiller door de pandemie. 
De vluchtelingen op Lesbos zitten er alles behalve kneuterig 
en warmpjes bij, in onder water gelopen tenten in de gure 
winter storm. 
Ik weet oplossing voor de schrijnende situatie waarin deze 
mensen zitten niet. Maar ken wél een groep vrouwen met 
restjes wol en katoen! 
Zullen we samen sjaals en mutsen breien?  
Jullie mogen ze bij mij brengen, Weteringdijk 35 i in Epe.  
In Heerde is een groep vrijwilligers actief die kleding, 
slaapzakken, dekens e.d. inzamelt en naar Lesbos brengt. Het 
inzamelen en het transport ligt nu even plat maar als dat 
weer herstart zal ik de mutsen en sjaals daar heen brengen. 
 
Breien jullie mee? 
Mutsen, sjaals, wanten, sokken.. voor volwassenen en 
kinderen, allemaal heel welkom. 
Ik zie de breiwerkjes graag tegemoet. 
Hartelijke groet, 
 
Jolien Andrea 
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ROOSTER LIEF EN LEED 2021 

Maand  Wijk wijkhoofden 

April, mei, juni,  2021 1 Adri en Berta 

Juli, aug, sept 2021 3 Lia en Dirkje 

Okt, nov, dec 2021 2 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 voor de dames die de contributie nog niet 

hebben overgemaakt:  zouden jullie dit alsnog willen doen?  

€ 30,--)  op rekeningnummer NL31RABO 0313 2870 90 met 

vermelding van Contributie 2021 
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OPROEP VOOR EEN MOESTUINCLUB  

 

 

Hanneke van de Woude vroeg zich af of er misschien meer 

Vrouwen Actief  zijn met hun Moestuin?  Het leek haar een 

leuk idee om elkaars moestuinen te bekijken, plantjes en tips 

uit te wisselen…. Ik was gelijk enthousiast! Wie doet er nog 

meer mee? Geef het door aan  

Hanneke hannekevandewoude@tiscali.nl  

of Mieke info@vrouwenactiefoene.nl 

 

WAT EEN GOED, LEKKER EN GEZELLIG IDEE!! 

Henny, Frederiek 

en Annie hebben 

de bon van Post 

ingeleverd en zo 

toch nog samen 

van een kerstdiner 

genoten! 

mailto:hannekevandewoude@tiscali.nl
mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
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MEDEDELINGEN / AGENDA  

 

 
 
 

E-MAILADRES: info@vrouwenactiefoene.nl  
SITE: www.vrouwenactiefoene.nl  
 

LIEF EN LEED APRIL, MEI, JUNI: WIJK 1 
 

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!!  
 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
http://www.vrouwenactiefoene.nl/
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Hier kun je een lekker recept, interessant museum, gezellig uitje, mooie 
theatervoorstelling, boeiend boek 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! 

 

Ook wij hebben 
de afgelopen 
tijd veel 
gewandeld 
over de 
klompenpaden. 
Ze zijn bijna 
allemaal mooi 
maar sommige 
paden springen 
er uit zoals: 

 

THORNSPICCERPAD 
Ontdek het mooie afwisselende buitengebied van Elburg. 
Wandelen langs beken, over eeuwenoude kerkenpaden, 
door weilanden, heidevelden, zandverstuivingen en over 
fraaie landgoederen. Klompen aan, rugzak op en gaan! 

Rondwandeling: het Thornspiccerpad (20 km) 

Startpunt: Parkeerplaats het Schootsveld in Elburg 

VEEL PLEZIER MET DEZE TIP NAMENS MIEKE MESSIE 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl

