
1 
 

 

 

NIEUWSBRIEF  oktober 2021 

 

 

 

MAANDAG 25 OKTOBER 2021 – 19.30 UUR 
Het belooft een hele interessante avond te worden waar de bezem 

even flink doorheen gehaald wordt…  

 

 

Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 1 (= de wijk 

van Adri en Berta)  

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 23 OKTOBER, 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 

Laat je verrassen door wijk 1 
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VERSLAG MODESHOW  (27 sept 2021) door wijk 3 

Door afwezigheid van de voorzitter  werd de avond geopend 
door Mieke Messie. 
Ze kon deze avond 57 leden welkom heten waarvan 4 nieuwe 
gezichten: Bea Jonas, Elly Stijf, Gera Schuring  en Jacqueline 
Bakker. 
Het modehuis Huiskes toonde de nieuwe  wintercollectie, 
deze werd ten tonele gebracht door een zestal eigen leden: 
Willy Eiland, Dinie v. Werven, Trijnie Bronsink, Reintje 
Berends, Bea Jonas en Jo Jonas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lady speaker was Jacqueline Bakker . 
We kregen allemaal een tas 
met hebbedingetjes mee en 
er  werden  nog een aantal 
flacons  parfum  onder de 
leden verloot. 
Alle dames die er een gezellige 
en  geslaagde avond van 
gemaakt hadden, kregen een 
mooi boeket bloemen. 
  
Hartelijke groeten van  Wijk 3 
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VERSLAG LIEF EN LEED   (juli, augustus, september 2021)   

 

Namens VrouwenActief hebben de volgende dames een 

bezoekje gehad vanwege verjaardagen en een boeketje 

aangeboden gekregen. 

Mevr. A. Nikkels-Qualm 

Mevr. R. Gerritsen-van Bessen 

Mevr. L. Dul- Bijsterbosch 

Mevr. W. Loonstra- Dijkhof 

Mevr. H. Post- Rorije 

Mevr. R. Hulshof- van de Beek 

 

Een extra bezoekje aan Mevr. A. 

Lubbinge- Bazuin (Marjo en 

Betsie) 

Ziekenbezoek:  Mevr. E. van de Wetering-Mulder en Mevr. 

W.J. Burgmeijer- Rorije. 

 

Bij alle dames hebben we gezellig bijgepraat en iedereen 

bedankte voor de attentie. 

Hartelijke groet Dirkje en Lia. 

Wijk 3 

Een kaartje is er verstuurd naar: Belinda Veldhuis en Berta 

van de Wetering. 
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VAN JOLIEN ANDREA : 
400 gr roomboter 

400 gr basterdsuiker 

350 gr havermout 

500 gr zelfrijzend bakmeel 

 

10 á 15 appels 

 

Meng roomboter, suiker, 

havermout en meel goed 

door elkaar. Bakplaat 

bekleden met bakpapier, 

deeg erop verdelen en 

aandrukken.  

10 á 15 appels raspen, over het deeg 

verdelen en aandrukken. Royaal 

bestrooien met kaneel. 

45 minuten in de oven op 175° 

 

Geef je op voor de CREATIEVE AVOND (kan tot 12 nov 2021) 
We gaan ma 29 nov een krans maken.  
Kosten: € 10,00 (=incl. materialen 
koffie/thee en een drankje). 
Omdat er materialen ingekocht 
moeten worden, is opgave verplicht. 
Dit kan op de volgende manieren: 
1. Maandagavond 25 okt. ( (bij zaal 
Post). Er zal dan ook een voorbeeld van 

de krans liggen die we gaan maken.  
2. Bij Willy Eiland, tel. 062864 2799 tot uiterlijk 12 nov. 2021 
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MEDEDELINGEN / AGENDA 

 

 

NIEUWE LEDEN 

Persoonlijke benadering werkt vaak erg 

goed. Dus… vráág haar gewoon eens of 

ze  een keer wil komen kijken….. 

EEN BESTUURSLID 

Willy Eiland is in januari 2022 aftredend 

en niet meer herkiesbaar. Daarom zijn we op zoek naar een 

nieuw bestuurslid die het leuk vindt om actief betrokken te 

zijn bij VrouwenActief. Je mag uiteraard een aantal keren 

meedraaien om te kijken of het wat voor je is.  

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: 

25 oktober 2021 Wijk 1 organiseert deze avond, voor meer 
info: zie deze nieuwsbrief 

29 november 2021 Creatieve avond, voor meer info zie deze 
nieuwsbrief. Opgave verplicht! 

20 december 2021 Kerst, georganiseerd door wijk 3 

  
 

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

HANDWERKCAFÉ: 4 nov en 25 nov.  
Oenerhof van 13.30-15.30 uur 
Voor meer informatie: Alie Kemp / 0578-641447   
 

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 

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).   

Met een kleine 

attentie of een 

kaartje kun je 

iemand een 

groot plezier 

doen! 

 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
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IN DE KIJKER 

 

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

Aly Lubbinge -Bazuin 
Geboren op 16-1-1939 in Dragt een plaatsje 
bij Zuidwolde in Drenthe. 
Na haar huwelijk met Roelof  Lubbinge is ze  
naar Oene verhuisd. 
Hier zijn haar kinderen (1 zoon en 3 
dochters) geboren.  
Ze heeft nu 8 kleinkinderen en 2 achter- 
kleinkinderen. 

Levensloop  Aly is na de lagere school naar de huishoudschool gegaan. Hierna 
hielp ze bij haar ouders op de boerderij. In die tijd moest je nog 
met de hand melken en hooien, dus hard werken. 

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? 

Toen ze in Oene kwam wonen, werd daar de Plattelands 
Vrouwen opgericht, waar ze nu al 58 jaar lid van is. 
In het begin werd haar gevraagd of ze wilde handwerken  
met de dames. Dat was precies in haar straatje want ze deed én 
doet nog steeds, veel aan handwerken: b.v. Breit veel sokken 
(ook voor goede doelen en kleinkinderen), haken en kantklossen. 
Hiervan hangen veel mooie resultaten in haar huis. 
Helaas gaat het fietsen niet meer maar ze heeft vele leuke 
tochtjes met de fietsclub gemaakt. 
Jarenlang ging ze met de hofdames op pad, tuinen kijken. 
Nu vermaakt ze zich ook met de iPad en op de telefoon en krijgt 
ze mooie foto's o.a. van haar dochter uit Frankrijk. 
Volksdansen is ook een hobby van Aly.  Kort samengevat: Ze is 
een bezige bij.  

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

Haar mooiste herinneringen zijn de jaarlijkse uitjes met de bus , 
de Kerstavonden en de creatieve avonden. Maar… ook nu geniet 
ze nog steeds van alle avonden! 
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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! 

 

Charlotte en Branwell Brontë 
door toneelgroep Dorst 
 

30 oktober 
20:00 - 22:00 
KULTURHUS EPE  
 
 

Dat Charlotte Brontë ook een broer had die minstens 
even getalenteerd was is minder bekend. Waar 
Charlotte met Jane Eyre het  succes kreeg waarnaar 
zij streefde, bewandelde Branwell – de grote belofte 
van wie het meeste werd verwacht – een duisterder 
pad. Twee hoogst intrigerende karakters. Acteurs 
Trudy de Jong en  Theo de Groot in een voorstelling 
over liefde, ambitie, zelfdestructie en de moed om 
op te staan tegen een wereldbeeld dat mensen 
–  vooral vrouwen – onderdrukt. 

  
VEEL PLEZIER MET DEZE TIP NAMENS CHRISTIEN V DIJK 

 

mailto:info@vrouwenactiefoene.nl

