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Nieuwsbrief
Dames,
Het bestuur van de Vrouwen van Nu, afdeling Fijnaart & Heijningen e.o.
wenst u allemaal een goed, gezond en voorspoedig 2020!
We beginnen het nieuwe jaar met de afdelingsavond
op

dinsdag 21 januari a.s. om 19. 45 uur
in de Graanbeurs
waarvoor u allemaal van harte wordt uitgenodigd.
Ons lid Tonny van Elewout – die drie jaar geleden ook met veel verve en enthousiasme
een tweede-kans-veiling leidde ten bate van een goed doel – is bereid gevonden voor
deze afdelingsavond nog een keer haar uiterste best te gaan doen om door u
meegebrachte, niet in gebruik zijnde en in goede staat verkerende spulletjes een tweede
kans te geven. Het succes van de vorige tweede-kans-veiling heeft ertoe bijgedragen dat
we dit jaar weer graag een maatschappelijk doel willen steunen, namelijk het prachtige
particuliere initiatief “Het Stampershuis” in Stampersgat. Het Stampershuis is een
kleinschalige, fantastische woonvorm waar 24-uurs zorg wordt geboden aan acht
mensen met een matige verstandelijke beperking, veelal in combinatie met een
lichamelijke beperking of autistisch spectrum. Er is echt oog en zeer consequente, maar
liefdevolle en warme aandacht voor de bewoners die daar volledig zichzelf mogen zijn,
zowel in goede als in kwade tijden. Een beter doel voor de veiling kun je niet bedenken!
Gastspreekster Astrid UijtdeHaag (die samen met haar dochter Lewiesa Geurink de
stichting heeft opgericht) zal nog veel meer vertellen over dit particuliere initiatief. Zij
werkte voorheen in de reguliere zorg en vond dat daar door allerlei rompslomp en verloop
van cliënten en hulpverleners geen stabiele en gezellige huisbasis was en begon daarom
met haar dochter het Stampershuis. Ze proberen als het ware met de acht bewoners een
gezin te vormen. De bewoners zelf zien elkaar ook als broers en zussen en kennen
inmiddels elkaars rugzak. De bewoners voelen zich gelukkig in een warme, vertrouwde
omgeving waarbij welzijn en zorg geïntegreerd wordt aangeboden door professionals die
de bewoners door en door kennen.
Als u bruikbare spullen thuis hebt liggen, neem ze dan mee naar
de afdelingsavond zodat ze geveild kunnen worden door Tonny.
Indien u een bepaalde minimumprijs voor een item verwacht,
moet u dit van tevoren even bij onze veilingmeester aangeven.
Als u echt niets kunt vinden thuis dat voor dit doel gebruikt kan worden, bent u
natuurlijk ook van harte welkom. Er zal ook een donatiedoos staan waar naar
hartenlust in gedoneerd mag worden.
De spullen die u meegenomen hebt en die niet verkocht worden, mag u allemaal weer
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zelf mee terug naar huis nemen.
Het uiteindelijke doel van deze gezellige, ongedwongen avond is om met elkaar als
afdeling een mooi bedrag te kunnen doneren aan Astrid UijtdeHaag van

Stichting Het Stampershuis.
Nieuwe datum Eetclub
De volgende eetclubdatum is donderdag 9 januari 2020 bij Restaurant
Mauritz in Willemstad. Jeanne van Ham regelt het etentje. Je moest je
opgeven voor 7 januari, maar het zal vast geen probleem zijn als iemand zich
nog op het laatste nippertje aanmeldt.
Terugblik Kerstavond op woensdag 11 december 2019.
55 Dames waren aanwezig op onze gezellige, warme,
sfeervolle kerstavond. We deden alles samen; dit begon al
met het maken van de kerststukjes de middag voor de
kerstavond bij Lenie Nouwen thuis. Ook de dames met wat
minder “skills” kwamen met wat hulp en suggesties van de
ervaren bloemschikkers nog best een eind. En toen alles op
de tafels stond met de sfeer verhogende lichtjes ertussen
zag het er heel gezellig uit. Het bestuur heeft ook hele
positieve, leuke reacties gekregen van veel leden. Bij binnenkomst zong ons kerstkoortje
mooie, leuke, soms vrolijke kerstliedjes, wat ook weer een klein minpuntje van enkele
leden opleverde. Zij merkten op: “als we geweten hadden dat het koortje al aan het
zingen was voor de opening, waren we eerder gekomen”. Die opmerking nemen we
natuurlijk mee naar de kerstuitnodiging voor volgend jaar.
Na de opening van onze voorzitter met een kort kerstevangelie, gevolgd door “Stille
Nacht” en uitleg over het verloop van de avond, mochten we zelf aan de slag. Met
gekleurde briefjes gingen de dames op zoek naar dames met briefjes van dezelfde kleur
en zetten zich met nieuwe maatjes aan de quiz, uiteraard met vragen rondom Kerstmis.
Toen de quiz was opgelost kwam er een mooie kerstboodschap tevoorschijn: “Kerstdag
brengt ons de boodschap van vrede”. Na de pauze kwamen er kerstvoorwerpen op tafel,
waar per tafel een gedichtje van minimaal 8 regels over gemaakt moest worden. IJverig
gingen de dames aan de slag en er bleken behoorlijk talentvolle dichteressen te zijn
onder onze leden. Sommigen hadden er ook nog een mooie boodschap of kerstgedachte
in verwerkt. Zie hieronder alle gedichten die zijn gemaakt:
1. De Vrouwen van Nu zijn hier bij elkaar
2. Aan de herders in het veld
en vieren Kerst van dit jaar.
werd het als eerste verteld
Het gelegenheidskoortje heeft kerstliederen laten horen door de engelenkoren
over het Kerstkind wat is geboren.
dat het kindje was geboren.
De voorzitter sprak ons toe met mooie zinnen
In de koude winternacht
en toen kon het feest beginnen.
heeft een kind licht gebracht.
We moesten onze hersens laten kraken
Engelen groot en klein
om een kerstpuzzel te maken.
zongen van gloria helder en fijn
Ons gedicht ging door een dal
voor iedereen vrede op aarde.
met deze echte zilveren mooie bal!
Dat is echt van grote waarde.
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3. Eeuwen geleden in een donkere winternacht
waren de sterren aan de hemel een stralende pracht.
Ze schenen hun licht op een armoedige stal
met een zilver klokje, misschien hoor je het al
In de stal waren heel veel mensen bijeen
en van de Vrouwen van Nu, ontbrak er geen één.
Ze kwamen daar samen voor de geboorte van het kind.
Dat is de reden die ons vanavond samen bindt.
4 Beer
De beer staat symbool voor zacht en warm.
Kerst is de gedachte om te delen door rijk met arm.
Geef met een gul hart aan de Voedselbank,
dan krijg je van veel mensen heel veel dank.
Een blik soep of een pakje koek, het maakt niet uit wat je geeft.
Het gaat om de Kerstgedachte die hierbij leeft.
Wij wensen iedereen een fijne Kerst
met vrede en warmte, dat is wat ons vest.
5 Het was een donkere nacht
6. Aan het einde van het jaar
die Josef en Maria naar Bethlehem bracht
zitten we hier allen bij elkaar, als
Het kindje werd in de stal geboren
Vrouwen van Nu
En de engelen zongen in koren
Wat brengt het mij en U?
Met hoop op nieuw leven, door God gegeven Door middel van deze kaars in ieder
een kindeke teer
geval licht
En dat vieren we ieder jaar weer.
En tevens een zacht en vrolijk gezicht
Groen is de kleur van hoop en vrede
Dat wensen wij voor al onze leden.
Het koortje sloot de avond af met een welgemeend “Feliz Navid” en “We wish you a
merry Christmas” waarbij de programmaboekjes voor 2020 werden uitgedeeld.
De kerstviering was een mooie afsluiting van 2019.
De volgende afdelingsavond is op dinsdag 18 februari
We gaan schilderen op doek o.l.v. Astrid Rombouts van de Kwasterette: Dikke dames,
vrolijke dieren of volkswagen- of hippiebusjes.
Wij zien u allemaal graag op onze volgende afdelingsavond op dinsdag 21 januari
a.s.
Annie, Cora, Inge, Jeanne en Riet

