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Nieuwsbrief
Het bestuur van de Vrouwen van Nu, afdeling Fijnaart & Heijningen e.o. nodigt u
van harte uit voor

Onze Kerstviering op
woensdag 11 december a.s. om 19.45 uur in de Graanbeurs
Alle ingrediënten zijn in huis voor een mooie, warme, gezellige,
sfeervolle kerstavond. We doen het met elkaar; samen met jullie
allemaal, het koortje, de lekkere hapjes en drankjes van de
Graanbeurs, de mooie nieuwe kerstlopertjes met daarop de
zelfgemaakte kerststukjes, de dames die hebben aangegeven te
willen helpen bij het koffie schenken, kortom met jullie allemaal:
samen maken we er een bijzondere kerstavond van.
De activiteiten die bedacht zijn, doen we per tafel, dus ook samen. Er mag bijna
de hele avond gepraat, gelachen, overlegd, gegeten en gedronken worden.
Op de achtergrond zorgt een mooi kerstmuziekje ervoor dat we vanzelf in de
stemming raken.
De avond wordt u aangeboden, maar om een beeld te
krijgen van wat er nodig is aan zoet en hartig, vragen wij u
weer om u op te geven voor onze kerstviering vòòr
woensdag 4 december a.s. d.mv. “beantwoorden van
deze mail”, een telefoontje naar één van de bestuursleden
of door een berichtje naar vrouwenvannufijnaart@gmail.com.

Nieuwe datum Eetclub
Het etentje bij Restaurant Dintelmond op 7 november jl. met acht dames was weer
gezellig. De volgende eetclubdatum is donderdag 9 januari 2020 bij Restaurant
Mauritz in Willemstad. Heb je zin om mee te gaan, geef je dan op voor dinsdag 7
januari bij Cora Schoonderwoerd, vrouwenvannufijnaart@gmail.com of tel.nr.
463177, of d.m.v. “beantwoorden” van deze mail.

Afdeling: Fijnaart en Heijningen

-2-

Terugblik afdelingsavond 12 november jl.
De bijzonder getalenteerde voormalig concertpianist, componist, schrijver, biograaf en
olijfolieproducent Bastiaan Brink verzorgde voor ons een prachtige afdelingsavond waarop hij
zeer boeiend en gepassioneerd vertelde hoe zijn carrière werd lamgelegd door de
zogenaamde muzikantenvloek. Hiermee verloor hij niet alleen zijn werk en zijn passie maar
ook het kompas in zijn leven. Op zoek naar een nieuw kompas ging hij reizen en schrijven.
Met zijn teksten in het boek “Sporen naar de Horizon” roept hij beelden op waarbij de lezer
het gevoel heeft deelgenoot te zijn van de reis.
Het boek bevat adembenemend mooie foto’s, is rijk
aan belevingen, menselijke ervaring, filosofische
inzichten, poëtische beschouwingen en amusante
anekdotes. Ook vertelde hij kort over zijn werkzaamheden als biograaf en olijfolieproducent.
Veertig dames luisterden vol aandacht – je kon een
speld horen vallen – en in ieder boek dat hij verkocht
schreef hij een persoonlijke tekst nadat hij eerst aan de bewuste dame had gevraagd wat
haar van zijn lezing het meest was bij gebleven of had geraakt. Een bijzondere avond.

Workshop Grote Componisten
Dames, voor een workshop over de grote componisten die Ellen Deelen bereid is te geven,
blijkt belangstelling te zijn bij verschillende leden. We hebben er weer een paar aanmeldingen
bij. Helaas is dit nog steeds niet genoeg om de workshop te kunnen organiseren. Indien er
zich toch nog genoeg dames aanmelden, gaan wij alsnog aan de slag. De kosten voor de
workshop zijn € 7,50 p.p. U krijgt hiervoor ook een kopje koffie met iets lekkers.
De volgende afdelingsavond is op dinsdag 21 januari 2020
Onze volgende afdelingsavond is op dinsdag 21 januari 2020: De opbrengst van deze tweede
kans veilig o.l.v. Tonny van Elewout is in zijn geheel bestemd voor Stichting Stampershuis in
Stampersgat, een prachtig particulier initiatief van mensen die belangeloos een bijdrage
willen leveren aan de kwaliteit van leven van volwassenen met een matige tot ernstige
verstandelijke beperking in een kleinschalige woonvorm.

Wij zien u allemaal graag bij onze kerstviering op woensdag
11 december a.s.

Annie, Cora, Inge, Jeanne en Riet

