Afdeling: Fijnaart en Heijningen
www.vrouwenvannu.nl/fijnaart
https://www.facebook.com/Vrouwen-van-Nu-Fijnaart-en-Heijningen-eo

Nieuwsbrief
Dames,
Na een gezellige jubileumviering, gaan we – voor wie zin heeft – als afsluiting van het
seizoen weer heerlijk een dagje fietsen.
En dan hopen we natuurlijk op een
stralend zonnetje, niet te warm en
niet te koud. Maar als de
weersomstandigheden op de
geplande dag niet helemaal meewerken,
dan plannen we gewoon een
nieuwe datum.
Iedereen die zin heeft kan meefietsen tot een maximum van 20 personen, anders wordt de
groep echt te groot. Krijgen we meer dan 20 aanmeldingen, plakken we er een tweede
datum aan vast waarop we dezelfde route fietsen, zodat toch iedereen die zin heeft om mee
te gaan, ook echt mee kan fietsen.
Als datum hadden we gekozen voor:

- Dinsdag 12 juli a.s. (bij goed weer)
- Start 9.30 uur bij de rotonde dokterspraktijk Pourfar/Khalili

Totaal fietsen we ongeveer 40 kilometer (net iets minder).
Fris en fruitig starten we om half tien met een lekker aantal kilometers zodat
de koffie of thee die daarna volgt extra lekker smaakt en voelt alsof we het echt
verdiend hebben.
Dan vervolgen we onze weg, op naar de lunch, waar we onder het
genot van een hapje en drankje even lekker kunnen bijpraten over de tot
dan toe geleverde prestatie. 😊

Na de lunch krijgen we een rondleiding met gids in het Mauritshuis in Willemstad (entree
€ 5,- voor eigen rekening).
Alle kosten van koffie, thee, lunch, entree etc. zijn voor eigen rekening!!!
Als je mee wilt fietsen, geef je dan op voor vrijdag 8 juli a.s. d.m.v. “beantwoorden van
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-2deze mail”, of naar het vrouwen van nu email-adres: vrouwenvannufijnaart@gmail.com , of
een telefoontje naar één van de bestuursleden.

``

Datum Eetclub
Iedereen kan zich nog opgeven voor de Eetclub op:
donderdag 23 juni 2022 bij Eetcafé
Havenzicht in Dinteloord, Havenweg 19 (18.00 uur).
Opgeven voor dinsdag 21 juni d.m.v.
beantwoorden van deze mail, of bij Rina van Sprundel
(06-30686757) of via ons eigen emailadres:
vrouwenvannufijnaart@gmail.com.

Terugblik afdelingsavond op 17 mei jl., onze excursie naar Rijk Zwaan in Dinteloord.
Met een grote groep dames (zelfs 54) gingen we naar Rijk Zwaan in Dinteloord. We werden
heel gastvrij ontvangen door de heer Bas van Kuijk die onder het genot van een
kopje koffie of thee met iets lekkers met passie vertelde over het bedrijf.
Na deze ontvangst werden we in twee groepen gedeeld en struinend door het
immense kassencomplex werd door beide heren met veel kennis van zaken
verteld over de werkwijze van Rijk Zwaan,
over wat we onderweg allemaal te zien
kregen, over milieuvriendelijk en biologisch werken,
over toekomstplannen, etc. We kregen heel veel
informatie en steeds meer respect voor alle mensen die
werkzaam zijn bij dit mooie bedrijf. Onder het genot van
een drankje met een lekkere snack werd de avond
afgesloten in de gezellige kantine bij Rijk Zwaan.
Fietsvierdaagse van 14 T/M 17 juni a.s.
Vorig jaar hebben de bestuursleden mee gefietst met de fietsvierdaagse van Wieler Tourclub
Heij = Fijn. Dit jaar wordt dit evenement weer georganiseerd op bovengenoemde data. Het
was heel gezellig en leuk. Wie zich wil aansluiten bij de bestuursleden is van harte welkom.
Je kan ook gewoon één avond mee fietsen voor de gezelligheid.
Je moet je wel zelf inschrijven en betalen. Vertrek vanaf de Family in Fijnaart om 18.30 uur.
Workshop Provinciale Handwerkcommissie
Voor de liefhebbers is er een borduurworkshop Marker wit- en sneewerk in Etten-Leur op 13
september a.s. van 10.00 – 16.00 uur. Kosten voor eigen rekening: € 35,-. Kosten lunch en
koffie/thee € 10,- ter plekke te voldoen. Inschrijven via
vrouwenvannu.handw.noordbrabant@gmail.com o.v.v. naam, adres, tel.nr., mailadres en
lidnummer.
De dames die niet mee fietsen, wensen wij allemaal een hele mooie zomer en een fijne
vakantie toe!!! Tot de volgende nieuwsbrief eind augustus/begin september!

Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina

