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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 15 maart a.s. om 19. 45 uur
in de Graanbeurs.
Lonneke de Vrij en Janita Bom van Begrafenisonderneming
Omzien vertellen over hun kleinschalige uitvaartonderneming
(zorgzaam omzien naar de overledene en nabestaande(n).
De dames werken samen met veel tijd voor persoonlijke aandacht. Vanaf het eerste contact tot en met de nagesprekken
ziet men òf Janita òf Lonneke.
Nabestaanden ontvangen een eigen sleutel van de rouwkamer aan
de Wilhelminastraat en kunnen zonder afspraak op elk gewenst
tijdstip hun dierbare bezoeken, zo vaak en lang als men wil. Zo kan
men alle tijd nemen om op eigen wijze afscheid te nemen en nog
samen te zijn. Ieder mens is uniek en daarmee ook iedere uitvaart,
aldus Lonneke en Janita. Hun doel is mensen te ontzorgen door bij te
dragen aan sfeer, rust en betrokkenheid, zodat ieder liefdevol en met respect kan stilstaan
bij het leven van de overledene.
Nieuwe datum Eetclub

`

De volgende datum voor de eetclub is donderdag 14 april 2022 bij
Eethuis & Grill De Polder, Oude Heijningsedijk 229 in Heijningen
(18.00 uur). Jullie kunnen je weer opgeven voor dinsdag 12 april d.m.v.
beantwoorden van deze mail, of bij Jeanne van Ham (0168-464133) of via
ons eigen emailadres: vrouwenvannufijnaart@gmail.com.

MET DE VROUWEN VAN NU NAAR DE FLORIADE OP 20 MEI 2022
Bij onze afdeling hebben 12 dames interesse getoond om mee te gaan naar de speciale
Vrouwen van Nu dag op de Floriade op vrijdag 20 mei a.s., voor onze provincie
georganiseerd door het Kringbestuur van de Vrouwen van Nu. Gezellig met de bus die voor
onze provincie gesponsord is uit een speciale regeling voor afdelingen die samen werken.
De kaartjes kunnen worden besteld (met korting) via de site: www.vrouwenvanu.nl . Er is
een apart blokje (tegel) “Floriade” waar alle informatie op staat.
Alleen kan nog niet op dit moment besteld worden, want men kampt met een technische
storing. Voor degenen die meegaan: houdt de landelijke site in de gaten!
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Als gevraagd wordt om de lidmaatschapskaart: deze wordt altijd meegestuurd met het
Vrouwen van Nu Magazine van januari. Als gevraagd wordt om een lidmaatschapsnummer
en u kunt het zo gauw niet vinden: deze zijn bij het secretariaat van de afdeling ook bekend.

85-JARIG JUBILEUM
Ter herinnering: ons 85-jarig jubileum vieren we op
woensdag 8 juni a.s., misschien zelfs al wel vanaf 15.30 uur.
Terugblik afdelingsavond 15 februari jl. (na de jaarvergadering)
31 Dames waren aanwezig, blij dat ze elkaar weer fysiek konden ontmoeten.
De Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand Ingrid Klein en Marion van Merode
Balkhuijzen vertellen om de beurt met behulp van mooie plaatjes over hun ervaringen en
belevenissen uit de praktijk van door hen beide gesloten huwelijken. Trouwambtenaren
worden beëdigd door een rechter. Marion werkt in dienst van de gemeente maar ook als
zelfstandig trouwambtenaar. Ingrid werkt als trouwambtenaar bij de gemeente Moerdijk en
heeft er nog een baan naast, terwijl trouwen toch een behoorlijk intensieve bezigheid is. Zo
duren de intake-gesprekken meestal al 4 ½ uur. Vaak wordt er bij de bruid om informatie
over de bruidegom gevraagd en vice-versa. Maar ook aan familieleden of vrienden of
kennissen wordt gevraagd om info over het bruidspaar. Na afloop vraagt het bruidspaar zich
dan vaak af wie dit of dat toch wel verteld zou kunnen hebben. Er wordt tegenwoordig overal
getrouwd: op een cruiseschip, op het strand, op een mooi kasteel etc.
Er komen ook steeds meer rituelen uit andere culturen bij, zoals handfasting (oud-Keltisch),
waarbij de handen met linten aan elkaar worden geknoopt.
Marion heeft eens een huwelijk tussen een Spaanse tandarts en een Nederlandse
tandartsassistende mogen afsluiten in Lapland. Alles wordt dan geregeld en betaald door het
bruidspaar. Dat zijn wel de kersen op de vlaai.
Het was jammer dat de dames een beetje in het donker stonden, maar ze bleven nog lang
gezellig napraten zodat ze na afloop toch nog goed bekeken konden worden.
Jeanne bedankte de dames hartelijk met een verhaal over een pas getrouwd bruidspaar en
een bruidspaar dat 25 jaar getrouwd was en hoe woorden dan soms toch een heel andere
betekenis kunnen krijgen.
Er waren verschillende dames die hun trouwjurk hadden meegebracht en er mocht geraden
worden van wie ze waren. Ook de trouwalbums op het biljart waren erg leuk om te bekijken.
Kortom het was een hele gezellige avond en omdat we zo lekker vroeg begonnen waren,
konden we ook nog lekker een uurtje napraten en -drinken voordat we om 22.00 uur weer
naar huis moesten.
De volgende afdelingsavond is op dinsdag 19 april 2022
Een workshop Houtbranden met Astrid Louwers. Hierover meer op de volgende nieuwsbrief.
Wij zien u allemaal graag op de volgende afdelingsavond op dinsdag 15 maart a.s.
gewoon weer om 19.45 uur.
Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina

