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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 17 maart a.s. 

   aanvang 19.45 uur 
in de Graanbeurs. 

(zie Agenda voor verdere informatie) 
  

        Na de ledenvergadering en de pauze vertelt Buitengewoon Ambtenaar van 
 de Burgerlijke Stand, kort gezegd: trouwambtenaar in de gemeente Moerdijk 
 Ingrid Klein 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. Of als jullie 
misschien nog een trouwalbum hebben of gewoon losse trouw- 
foto’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 12 maart 2020 bij  
      Restaurant De Pastorie in Klundert, Molenstraat 31. Er zijn al verschillende 
      aanmeldingen, dus het gaat sowieso door. 
     Jeanne van Ham regelt het etentje. Je kunt je bij Jeanne opgeven tot dinsdag 10  
     maart of d.m.v. beantwoorden van deze mail. Via ons eigen email-adres mag  
     natuurlijk ook altijd: vrouwenvannufijnaart@gmail.com.  
 

18 April: 75 jaar vrijheid in de Stad Klundert 
Op zaterdag 18 april wordt er door de afdelingen van de Kring West-Brabant van de 
Vrouwen van Nu een gezamenlijke activiteit georganiseerd rondom het thema 75 jaar 
Bevrijding in de Stad Klundert in Klundert. De organiserende dames gaan zich hullen in 
kleding uit de periode net na de oorlog. Van onze afdeling zal Jeanne van Ham weer de 
ladyspeaker zijn (evenals vorig jaar bij “Lang leve Lekker”).  
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Terugblik afdelingsavond 18 februari: schilderen met Astrid  
Rombouts van de Kwasterette 
Onder leiding van Astrid Rombouts gingen 36 dames aan de slag met 
Vrolijke Dieren, Dikke Dames of Hippiebusjes, allemaal op doek. 
Een hele mooie opkomst. Er was zelfs een wachtlijst voor de workshop. 
Het was een gezellige ouderwetse doe-avond en met alle carnavals- 
versierselen op de achtergrond was het een kleurrijk geheel. Bovendien 
konden de dames met de resultaten gerust thuis komen; het zag er 
allemaal heel leuk en heel vrolijk uit. 
 
Provinciale Jaarvergadering in Veghel 
Dames die mee willen naar de Provinciale Jaarvergadering in Veghel (kosten € 12,50 voor 
het eten) kunnen zich bij het afdelingsbestuur aanmelden tot 13 maart a.s. 
 
Volgende afdelingsavond dinsdag 21 april 2020 
Onze volgende afdelingsavond is op dinsdag 21 april. We houden dan een filmavond met de 
prachtige Italiaanse film “La vita è bella”, waarbij introducé’s ook van harte welkom zijn 
(mannen, vrouwen, vriendinnen, kinderen, zussen, iedereen is welkom).   

 
Wij zien u allemaal graag op de jaarvergadering op dinsdag 17 maart a.s.  

.                                                                                     
                                                                                          Annie, Cora, Inge, Jeanne en Riet 


