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       Nieuwsbrief april   

       

 
Dames,  
 
Het bestuur van de Vrouwen van Nu, afdeling Fijnaart & Heijningen e.o. nodigt u van harte 
uit voor onze afdelingsavond op 

                   dinsdag 19 april a.s. om 19. 45 uur 
in de Graanbeurs. 

Astrid Brouwers verzorgt deze avond een workshop houtbranden. Na een uitgebreide uitleg 
over het hout branden, allerlei tips en tricks, gaan we zelf aan de slag. Je kiest je eigen  
                      houten project, bijv. een wandbord of een tapasplank of snijplank en het 
                         voorbeeld dat je erop wil gaan branden (een tekst, een plaatje of beiden. 
                          Wanneer het sjabloon is overgezet, ga je branden met de inmiddels  
                         opgewarmde houtbrandpen. Als je klaar bent, wordt je project nog even 
                        gecontroleerd en mooi afgewerkt zodat je met een mooie 
                      herinnering weer naar huis gaat. Je hoeft zelf niets mee 
van huis mee te nemen. Astrid zorgt voor de benodigde spulletjes. 
De eigen bijdrage voor deze workshop bedraagt € 10,- , maar daarvoor 
neem je dan ook een mooi kunstwerk mee terug naar huis.  
Als je wilt deelnemen aan deze workshop, graag opgeven voor 9 april 
a.s, zodat alle benodigde spullen op tijd binnen zijn.  

 
 
  
 
 
  

Nieuwe datum Eetclub  

 
                            Iedereen kan zich nog steeds opgeven om mee te gaan met de eetclub op 
                            donderdag 14 april 2022  bij Eethuis & Grill De Polder in Heijningen 
                             (18.00 uur). Ongeveer 7 dames hebben zich al aangemeld, maar iedereen 

                  kan nog steeds mee. Opgeven voor dinsdag 12 april d.m.v.  
`                beantwoorden van deze mail, of bij Jeanne van Ham (0168-464133) of via  
                ons eigen emailadres: vrouwenvannufijnaart@gmail.com.   
 

DE FIETSCLUB 
De fietsclub is weer gestart. Wie mee wil fietsen, is van harte 
welkom. Elke maandagmiddag: start rotonde dokterspraktijk 
Wilhelminastraat om 13.30 uur, + 25 km, met een gezellig kopje koffie/thee halverwege. 
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MET DE VROUWEN VAN NU NAAR DE FLORIADE OP 20 MEI 2022 
De dames van onze afdeling die zich hebben opgegeven voor de bus, moeten via de 
landelijke site www.vrouwenvannu.nl  zelf een kaartje kopen. 
Op dit moment zitten er van Kring West van de Brabantse Vrouwen van Nu 73 dames in de 
bus. Er is nog plaats voor 14 dames. 
De kaartjes kunnen worden besteld (met korting) via de site: www.vrouwenvannu.nl . Er is 
een apart blokje (tegel) “Floriade” waar alle informatie op staat. Er wordt gevraagd om tijd 
aan te geven. Aangezien de bus in Dinteloord om 7.30 uur vertrekt, moeten wij bij de 
gevraagde tijd 10.00 uur invullen. 

    

85-JARIG JUBILEUM 
Ter herinnering: ons 85-jarig jubileum vieren we op 
woensdag 8 juni a.s., vanaf 15.30 uur, met avondprogramma. 

  
 
 
 
 
Be Vocal op vrijdagavond 3 juni in Fidei et Arti 
Save the date!!!!! Op vrijdagavond 3 juni kunnen we gratis naar de voorstelling 
musicalspetters van Be Vocal in Fidei et Arti in Oudenbosch, aanvang 19.30 uur. De 
uitnodiging hiervoor is in de maak. Wordt vervolgd. 
 
Terugblik afdelingsavond 15 maart jl. met Lonneke de Vrij van Begr.ondern. Omzien 
Het was een mooie, informatieve avond waar veel vragen werden gesteld. Lonneke vertelde 
boeiend en duidelijk wat de mogelijkheden zijn om mooi en persoonlijk afscheid te kunnen 
nemen. Lonneke en Janita (Bom) nemen voor iedere begrafenis veel tijd en zijn altijd te 
bereiken voor vragen. Lonneke vertelde over kosten, materialen, uitvaartverzekeringen (en 
hun mogelijkheden en onmogelijkheden). En je hoort toch weer dingen die je van tevoren 
niet had bedacht. De dames komen beiden uit de zorg: Lonneke was verloskundige en 
Janita kraamverzorgster. Het verzorgende aspect hebben beiden in de genen. 
 

De volgende afdelingsavond op dinsdag 17 mei 2022 
De volgende afdelingsavond is een excursie naar Rijk Zwaan in Dinteloord 
waar Bas van Kuijk bij de nieuwe kassen vertelt over de ontwikkeling van 
nieuwe rassen en zaadproductie van groentengewassen. 

 
 

Wij zien u allemaal graag op de volgende afdelingsavond op dinsdag 19 april a.s. 
gewoon weer om 19.45 uur.                                                                                                                                        
                                                                                           Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina 
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