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             Nieuwsbrief 
Dames, 

 

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

                 dinsdag 18 februari a.s. om 19. 45 uur 

                                                     in de Graanbeurs. 
 

Wie kent ze niet? De razend populaire schilderijen van Dikke Dames. Je 
ziet ze overal hangen. De schilderijen stralen één en al gezelligheid uit. 
Maar niet alleen de wat vollere dames zijn leuk om te schilderen, maar ook 
vrolijke, kleurrijke dieren en dito volkswagen- of hippiebusjes. Uit dit alles  

kunt u zelf een keus maken om te gaan schilderen op 18 februari a.s. Er wordt 
geschilderd op doek. Astrid Rombouts van de Kwasterette geeft de workshop en zal waar 
nodig assisteren; een ouderwets gezellige doe-avond.   
Voor deze gezellige doe-avond hoeft u helemaal niets van thuis mee 
te brengen. Overal wordt voor gezorgd. 
Astrid Rombouts wil wel graag weten op hoeveel deelneemsters zij 
mag rekenen, dus als u graag meedoet, geef u dan snel op, in ieder 
geval vòòr zaterdag 8 februari a.s. d.m.v.             “beantwoorden van deze 
mail”, of op het bekende emailadres:  
vrouwenvannufijnaart@gmail.com, of door een telefoontje naar één van de 
bestuursleden. De eigen bijdrage voor deze workshop bedraagt slechts € 6,-, en 
daarvoor heeft u straks ook nog een prachtig kunstwerk aan de muur hangen.                 
 

Terugblik tweede-kans-veiling t.b.v. Stichting Het Stampershuis. 
Onze enthousiaste veilingmeester Tonny van Elewout nam voor de 
2e keer in de geschiedenis van de Vrouwen van Nu Fijnaart de  
veilinghamer ter hand en deed dit weer met zoveel verve, dat de 
tweede-kans-spulletjes als warme broodjes over de toonbank gingen. 
Er werd flink geboden en het was een hele gezellige avond met als doel een 
mooi bedrag op te halen voor “Het Stampershuis” in Stampersgat; een prachtig initiatief 
dat Vrouwen van Nu Fijnaart met deze veiling graag wil steunen. In het Stampershuis 
wordt 24 uurs-zorg geboden aan acht mensen met een matig verstandelijke beperking 
veelal in combinatie met een lichamelijke beperking of autistisch spectrum. Riet Verhagen 
– als vervangend voorzitter – vertelt in het kort over het Stampershuis en Lewiesa 
Geurink (die samen met haar moeder AstridUijtdeHaag aanwezig was op onze 
afdelingsavond) vertelt hierover wat uitgebreider, bijv. over de verdeling van de taken: 
moeder: de zorg en dochter de administratie. Hierna kon het bieden beginnen. Er waren 
zoveel spulletjes dat er aan het eind van de avond nog flink voortgemaakt moest worden. 
Een groot voordeel was dat de spulletjes die over waren, niet meer mee terug naar huis  
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hoefden, want Lewiesa nam alles mee wat over was naar een 
vriendin met een 2e hands winkeltje in Oud-Gastel. Haar moeder 
was inmiddels weer vertrokken om zorg te gaan bieden. 
Aan het eind van de avond vertelt een geëmotioneerde Nettie Bom 
over haar persoonlijke ervaringen met het Stampershuis. Haar 
dochter Rieke woont hier nu 14 maanden. Het was voor Rieke een hele stap om haar 
vorige omgeving achter zich te laten en afscheid van iedereen daar te moeten nemen, 
maar in de 14 maanden dat zij nu in het Stampershuis woont, heeft zij een complete 
transformatie doorgemaakt. Ze heeft het er enorm naar haar zin en geniet van de 
liefdevolle warme aandacht. 
En nu zijn jullie natuurlijk nieuwsgierig geworden wat de veiling heeft opgebracht. 
Nou dames, dankzij jullie gulle bieden mochten we aan Stichting Het Stampershuis 
het mooie bedrag van € 488,- overhandigen. Geweldig!!! 
 
Nieuwe datum Eetclub  
 

      De Eetclub heeft weer gezellig gegeten op donderdag 9 januari jl. 
      De volgende eetclubdatum is donderdag 12 maart 2020 bij Restaurant  
      De Pastorie in Klundert, Molenstraat 31. Jeanne van Ham regelt het etentje. 
      Je kunt je opgeven tot dinsdag 10 maart bij Jeanne of d.m.v. beantwoorden 
      van deze mail. 

 
 
De volgende afdelingsavond is de Jaarvergadering op dinsdag 17 maart 
Na het huishoudelijk gedeelte van de jaarvergadering zal buitengewoon ambtenaar van 
de burgerlijke stand Ingrid Klein vertellen over haar ervaringen en belevenissen uit de 
praktijk van één van de mooiste gebeurtenissen uit het leven van veel mensen, nl. De 
Trouwdag.  
 
Wij zien u allemaal graag op onze volgende afdelingsavond op dinsdag 18 februari 
a.s.  
        Annie, Cora, Inge, Jeanne en Riet
  
 
 
 

https://etenindepastorie.nl/

