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Nieuwsbrief 

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

Algemene Ledenvergadering 
op dinsdag 15 februari a.s. om 

  LET OP: AANVANG 19.15 UUR  

    in de Graanbeurs. 
        (zie Agenda in de bijlage voor verdere informatie) 

    
        Dames, omdat we stipt om 22.00 uur weer buiten moeten staan, hebben we  
 besloten iets eerder te beginnen met de Jaarvergadering zodat we niet de  
 hele tijd zenuwachtig op de klok hoeven te kijken en er misschien voor 
degenen die nog even willen nazitten en degenen die moeten opruimen ook voldoende tijd 
overblijft om dit op het gemakje te doen. 
We kunnen de ledenvergadering – en het programma na de ledenvergadering - alleen fysiek 
houden als weer alle coronamaatregelen worden nageleefd, dus op 1 ½ meter afstand. 
Neem allemaal weer je QR-code mee en een mondkapje voor als er gelopen moet worden, 
d.i. bij het binnen komen, naar het toilet gaan enz. Op de stoel mag het mondkapje af, want 

dat eet en drinkt wel net zo makkelijk. 😊  

 
Met deze kleine beperkingen kunnen we weer gezellig bij elkaar komen, te beginnen met de 
ledenvergadering en na een kleine pauze de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand, kort gezegd: de trouwambtenaar van de gemeente Moerdijk, Ingrid Klein. Zij zal  
                          vertellen over haar ervaringen en belevenissen uit de praktijk van het  
                          sluiten van een huwelijk of partnerregistratie. Mooie verhalen en  
                          leuke annecdotes die zij in de loop der tijd heeft mee 
                       gemaakt. Een goed BABS leidt de ceremonie met flair 
               en zeker met humor. Geen standaard teksten, maar het 
eigen verhaal van het bruidspaar mooi vorm gegeven. Hierover vertelt 
Ingrid Klein op onze afdelingsavond. Zij vindt het belangrijk om de tijd 
te nemen voor de bruidsparen en er een zo mooi mogelijk verhaal van 
te maken, serieus, maar zeker niet zonder leuke anecdotes. Het eigen 
liefdesverhaal wordt op een zodanige manier aan de gasten verteld 
dat het zowel voor het bruidspaar als voor de gasten verrassend, boeiend, vol met humor en 
soms ook emotioneel zal zijn.   
Dames die dat zouden willen en die hun trouwjurk nog hebben, mogen deze ook 
meenemen naar de Graanbeurs om daar op te hangen. Of als jullie misschien nog een  
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trouwalbum hebben of gewoon losse trouwfoto’s, dat zou ook heel leuk zijn als jullie die 
willen meenemen naar de Graanbeurs. Zo kunnen we met elkaar allemaal leuk 
herinneringen ophalen of gewoon de trouwjurkenmode uit die tijd nog eens lekker 
doornemen. Of hoeveel we allemaal wel of niet veranderd zijn. Kortom een gezellige, 
ongedwongen avond rondom het thema “trouwen”. 
 
Nieuwe datum Eetclub  

                  De volgende datum voor de eetclub is donderdag 10 februari 2022  bij 
            De Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart (18.00 uur). Jullie kunnen je  
                                     weer opgeven voor dinsdag 8 februari d.m.v. beantwoorden van  
                                   deze mail, of bij Jeanne van Ham (0168-464133) of via ons eigen              
                                  emailadres: vrouwenvannufijnaart@gmail.com.   

 

85-JARIG JUBILEUM 
Omdat we toch heel graag een feestje vieren en ons niet 
nog een keer in het najaar op onze kop willen laten zitten 
door het coronavirus, hebben we besloten om ons 85-
JARIG JUBILEUMFEEST TE VERZETTEN NAAR EEN 
ZONNIGER MAAND, NL. NAAR WOENSDAG 8 JUNI 
VANAF 16.00 UUR.  
 
De datum die we in eerste instantie voor het feest hadden gereserveerd, nl. dinsdag 15 
november, blijft wel gewoon als afdelingsavond staan.  
 
De volgende afdelingsavond is op dinsdag 15 maart 2022 
Lonneke de Vrij en Janita Bom van Begrafenisonderneming Omzien vertellen over hun 
kleinschalige uitvaartonderneming (zorgzaam omzien naar de overledene en 
nabestaande(n)..   

 
Wij zien u allemaal graag op de jaarvergadering op dinsdag 15 februari a.s.  

.                                                                                     
                                                                                          Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina 
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