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    NIEUWSBRIEF  september 2021 

 

 

 

MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021 – 19.30 UUR 
HUISKES LAAT ONS DE NAJAARS- EN WINTERMODE VAN 21/22 ZIEN 

GESHOWD DOOR BEKENDE MODELLEN. 

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) 

 

OM ENIG IDEE TE HEBBEN HOEVEEL DAMES WE KUNNEN 
VERWACHTEN, WILLEN WE JULLIE VRAGEN OM JE  

TOT UITERLIJK 25 september, OP TE GEVEN BIJ JE  
WIJKHOOFD (VIA  APP 0F TELEFOON) 

We houden de coronaregels aan die op dat moment gelden.  

Dus.. corona-app of vaccinatiebewijs of bewijs test meenemen! 

Uiteraard bij klachten, thuis blijven. 

UITNODIGING 

MODESHOW 
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VOORWOORD  /  DOOR CHRISTIEN 

 

Lieve dames, 

Wat was het fijn om elkaar weer in levenden lijve te spreken 

en te zien op 30 augustus. Het was bijna weer als vanouds. 

Voor het bestuur aanleiding om de algemene 

ledenvergadering in een feestelijke sfeer te plaatsen en in 

plaats van, na de formele vergadering, een spreker uit te 

nodigen, gingen we met elkaar het gesprek aan onder het 

genot van een hapje en een drankje. En dat hadden we 

allemaal heel erg gemist. Het was plezierig om te zien dat de 

leden uit verschillende wijken met elkaar een babbeltje 

maakten om te horen hoe het hen de laatste anderhalf jaar 

was vergaan.  

Het actuele nieuws van de overheid over de 

Coronamaatregelen is bekend, we hoeven ons voor de 

komende ledenavond niet meer aan de 1,5 meter regel te 

houden, wel met restricties maar die staan in deze 

Nieuwsbrief genoemd. 

De aankomende avond staat in het teken van de mode. 

Bekende ☺ modellen zullen de herfst/wintercollectie van 

Huiskesmode 

showen, de 

ladyspeaker is 

Jacqueline Bakker. 

Zo kunnen we ons 

weer modieus op 

straat begeven nu 

het weer kan. 
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Rest ons niets als jullie allen een plezierige avond te wensen 

en tot ziens op de 27e. 

 

 Met lieve groet, 

Het bestuur 

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

Messie en Christien van Dijk 

 

 

 

 

 

MIEKE - PANNETJE PRIK: 

Mijn vader was melkboer en als hij dan 

’s middags thuis kwam van het ‘venten’  

bakte hij voor zich zelf: een roereitje, 

een uitje, tomaatje en 2 plakjes brood 

in kleine stukjes. Als het klaar was 

werd de koekenpan op tafel gezet en 

kreeg ik ook een vork. Samen prikten 

we de stukjes uit de pan. Een lekkere, gezellige en mooie 

herinnering van 55 jaar geleden. Maar…. Ook nu… staat 

pannetje prik nog wel eens op het menu! 
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NOTULEN JAARVERGADERING 30 augustus 2021 
AANWEZIG : 43 dames (incl. bestuur) 
1. Opening 

Christien opent de vergadering. Na 1,5 jaar kunnen we 

eindelijk weer samenkomen. We hebben een bewogen 

periode achter de rug. Een aantal van ons hebben 

dierbaren verloren. Ook hebben we afscheid moeten 

nemen van onze leden Leida en Marietje. We houden 1 

minuut stilte om alle dierbaren te herdenken waar we 

afscheid van moesten nemen. Hierna leest Christien een 

mooi gedicht voor. 

We hopen dat het programma voor de komende 

maanden doorgang kan vinden. 

Welkom aan een nieuw lid: Petra Rodijk. 

2. Notulen vorige vergadering  

Opmerking van Annie v Niersen: Punt 7 

bestuursverkiezing. Het woord ‘geen’ is vergeten. Het 

moet zijn: Er hebben zich GEEN  tegenkandidaten 

gemeld. Notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. 

3. Financieel verslag 

Riek geeft uitleg over het financieel verslag. Er zijn geen 

vragen of opmerkingen.  

4. Kascommissie 

Erna Nooteboom en Frederiek van 't Ende hebben de kas 

gecontroleerd. Het zag er goed en duidelijk uit.  Erna stelt 

aan de ledenvergadering voor om decharge te verlenen 

aan het bestuur. 

Erna Nooteboom is aftredend. Dikkie wordt nieuw lid 

kascommissie. Aanstelling reserve-lid: Gerda Bosch 
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5. Vaststellen contributie 2022 

Voorstel: contributie blijft hetzelfde ( € 30,--). 

Ledenavond verhogen van € 4,00 naar € 4,50 omdat dit 

de kosten zijn die we aan Dorpszicht moeten betalen. Op 

deze manier betalen alleen de aanwezige leden. 

Opmerking van één van de leden: Het is handiger om het 

naar € 5,00 te verhogen. Er werd gestemd en het 

merendeel van de leden was het hier mee eens. 

6. Huldiging jubilarissen  

Anneke Buitenkamp - 40 jaar lid / Gerrie Berghorst - 40 

jaar lid / Joke van Niersen -25 jaar lid 

Christien zet de jubilarissen in het zonnetje en ze krijgen 

een kleine attentie en een bos bloemen. 

7. Bestuursverkiezing 

We hebben een rooster van aftreden opgesteld: 

2021: Secretaris 

2022: Voorzitter + PR 

2023: penningmeester en ledenadministratie 

2024: Secretaris 

2025: voorzitter + PR 

2026: Penningmeester en ledenadministratie  

Mieke (secretaris) is dit jaar aftredend en herkiesbaar. Er 

hebben zich geen tegenkandidaten gemeld bij het 

bestuur. Bij deze is Mieke herkozen. 
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8. Indeling nieuw bestuur 

Voorzitter: Christien / 2e voorzitter en PR: Willy Eiland / 

Secretaris: Mieke / Penningmeester: Riek / 

ledenadministratie: Henny 

9. Rondvraag 

Christien: Koefeest gaat helaas weer niet door. 

Frederiek: Kunnen we de koffietent tijdens het Koefeest 

nog bemannen? Moeten er misschien nieuwe, jongere 

dames bij betrokken worden?  Rijntje geeft al aan te 

willen helpen. 

Alie Kemp: De handwerkclub gaat a.s. donderdag weer 

van start in het Oenerhofje. 

Alie Elskamp: Geeft een korte uitleg over de leesclub. 
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10. Tops en tips 

Mieke vraagt of alle leden willen opschrijven of ze nog 

wensen / tips hebben voor het bestuur en ideeën voor de 

invulling van een ledenavond.  

 

Na de pauze was het vooral gezellig bijkletsen met een 

hapje en drankje. Iedereen was blij dat we elkaar weer 

even in levende lijve konden zien en spreken. 

 
 

MEDEDELINGEN / AGENDA  

 

 

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

LIEF EN LEED OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER: WIJK 2 
 

   JAARPROGRAMMA 2021   (ONDER VOORBEHOUD) 

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA: 

27 september 2021 Modeshow / voor meer info zie deze 
nieuwsbrief 

25 oktober 2021 Wijk 1 organiseert deze avond 

29 november 2021 Creatieve avond 

20 december 2021 Kerst, georganiseerd door wijk 3 

  
 

VERGEET NIET TE STEMMEN BIJ DE RABOCLUBSUPPORT 
Voor meer info: zie deze nieuwsbrief 

HANDWERKCAFÉ: 23 Sept / 14 okt voor meer info zie deze 
nieuwsbrief 
 

 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
http://www.vrouwenactiefoene.nl/
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RABO CLUBSUPPORT 

 

Kunnen wij op jouw stem 
rekenen? 
Vraag ook familie en 
vrienden om te stemmen 
op onze club 
VrouwenActief Oene! 
 
 

 
Stem nu direct in de Rabo App of online op 
www.rabobank.nl/clubsupport , hoe meer stemmen hoe 
meer inkomsten voor onze club! 
 
 
 

ROOSTER LIEF EN LEED 2021 

Maand  Wijk wijkhoofden 

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)  

 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
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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! 

 

TONIO 
Een zeer aangrijpend geschreven 
boek door A.F.Th. van der 
Heijden, die zijn zoon Tonio, 21 
jaar, door een ongeluk op straat 
verloor (1e Pinksterdag 2010 in 
Amsterdam). Op de fiets 
aangereden door een 
automobilist, enig kind van hem 
en zijn vrouw Mirjam 
Rotenstreich, schrijfster en 
publiciste. 
Prachtig geschreven 

requiemroman, circa 600 pagina’s. Meer dan 200.00 keer 
verkocht en met de Libris Literatuur Prijs en de NS 
Publieksprijs bekroond. Het boek verscheen in 2011 en er is 
in 2016 een film van gemaakt. 
 
VEEL PLEZIER MET DEZE TIP NAMENS ALIE ELSKAMP 

 

 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl
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IN DE KIJKER 

 

Naam…. 
Is geboren op… 
Woont in ….. 
 
 
Gezinsstiuatie 
 
  

Trui Dokter-Wijnbergen 
Geboren: 7-10-1934 
Trui woont met haar man Gerrit (in Oene 
kapper dokter genoemd) aan de Houtweg 1. 
Ze zijn al meer dan 65 jaar  getrouwd. Ze 
heeft een zoon Gerben een kleinzoon en 
achterkleinzoon. Haar dochter Henriët is 
helaas overleden.  

Levensloop  Trui is in Veessen geboren, zat er op school en maakte er als kind 
de oorlog mee, wat ze zich nog goed kan herinneren. Na de 
lagere school ging ze naar de mulo in Hattem, met de trein van af 
Heerde.  
Na school zat ze op kantoor bij  Olba in Olst. In de winter, als de 
IJssel bevroren was, liepen ze over het ijs naar de overzijde. 
Vroeger zat ze op gym en volleybal. Fietsen doet ze ook graag, 
onderweg maakt ze dan foto’s. Ze houdt van de natuur ook in 
haar tuin. Ook zette ze zich in voor de supporters vereniging van 
de muziek.  

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? 

Trui is lid van Vrouwen Actief Oene (Vrouwen van nu en 
Plattelands Vrouwen ) van af de oprichting). Ze vond zich eerst 
nog te jong om bij de Plattelands Vrouwen te gaan (breien en 
praten) maar ze heeft er geen spijt van. 
Ze is secretaresse en wijkhoofd geweest (toen moest de  
nieuwsbrief nog gestencild worden op een oude machine!). Ook 
hielp ze met de olliebollen: het afwegen van het meel, bakken in 
de keuken van de Koning en na afloop geld tellen.  
De plattelands vrouwen hadden toen ook een gymclub, onder 
leiding van mevr. Koning. 
Zeker 10 jaar heeft ze een koortje geleid dat met Kerst liederen 
zong en zij bespeelde dan ook het orgel.  



11 
 

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

Op de vraag wat ze een hele leuke avond had gevonden, vertelde 
ze dat ze had genoten toen de buitenlandse vrouwen bij ons 
waren en over hun leven vertelden. Ze komt meestal naar alle 
avonden.  

 
 

                           GELUKKIG OOK WEER OPGESTART HET…. 

Neem je eigen handwerkje mee! Onder het genot van 

een kopje thee of koffie kun je gezellig kletsen én 

handwerken. 

Voor meer informatie: Alie Kemp / 0578-641447   

 
 


