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       Nieuwsbrief mei   

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

        dinsdag 17 mei a.s. voor onze excursie naar Rijk Zwaan 
in Dinteloord.  

We verzamelen ons bij ’t Trefpunt, Wilhelminastraat 66, om daar vandaan 
om 19.00 uur met eigen auto’s te vertrekken naar Dinteloord (Dwarsweg 1, 
4671 VB). 
Bij de nieuwste uitbreiding van het familiebedrijf Rijk Zwaan in Dinteloord 
wacht ons een rondleiding door de heer Bas van Kuijk. Advies: trek makkelijke schoenen 
aan! 
In Dinteloord wil men nieuwe rassen gaan ontwikkelen en de grond wordt gebruikt voor 
zaadproductie van groentegewassen; frisse, gezonde en kleurrijke 
groenten om toe te voegen aan het voedselpalet.  
Maar eerst worden we gastvrij ontvangen met koffie of thee.  
Of we in groepen moeten worden verdeeld, hangt af van het 
aantal deelneemsters. 
                   Uiteraard sluiten we de avond – zoals we dat gewend zijn in mei – gezellig af  
                   met een hapje en een drankje. In verband hiermee is het noodzakelijk dat u zich 

                   weer aanmeldt voor deze avond en wel vòòr dinsdag 10 mei a.s.  
                Het kan echt niet later!!!!!  Als u zich na 9 mei aanmeldt, valt u beslist  

                   buiten de boot en dat zou jammer zijn.  
  

Nieuwe datum Eetclub  

                                                 Er is weer gezellig en lekker gegeten bij De Polder in  
                                                 Heijningen. De nieuwe datum voor de volgende bijeenkomst  
                                                 van de Eetclub is: donderdag 23 juni 2022 bij Eetcafé 
                                                 Havenzicht in Dinteloord, Havenweg 19 (18.00 uur).  
                                                 Iedereen die zin heeft om mee te gaan, kan mee. 
                                                 Opgeven voor dinsdag 21 april d.m.v.  
                                                 beantwoorden van deze mail, of bij Rina van Sprundel  
                                                 (06-30686757) of via ons eigen emailadres: 
vrouwenvannufijnaart@gmail.com.   
 

LET OP:  Locatie voor Be Vocal op 

vrijdagavond 3 juni is gewijzigd in: Het 
Dorpshuis in Dinteloord. 
De uitnodiging voor de voorstelling musicalspetters van Be Vocal in Dinteloord volgt nog. De 
voorstelling is gratis en begint om 19.30 uur.  
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MET DE VROUWEN VAN NU NAAR DE FLORIADE OP 20 MEI 2022 
Van onze afdeling gaan er ongeveer 17 dames mee naar de Floriade. 
Zorg dat je op tijd in Dinteloord bent, want de bus vertrekt stipt om 7.30 uur in de 
morgen. Opstapplaats bij BP tankstation, Steenbergseweg 97b. Om 16.00 uur keert de 
bus vanuit Almere weer huiswaarts. 
Vergeet ook niet om je ticket mee te nemen. Ticket niet vouwen! 
 
Terugblik afdelingsavond 19 maart jl. met Astrid Brouwers, houtbranden 
                    Er was veel belangstelling onder de leden voor het hout branden. 30 Dames  
                    gingen aan de slag met hout branden op brood-, kaas- en tapasplanken. Ook  
                     werden er naamplaatjes gemaakt en mooie teksten op plankjes gebrand.  
                     Vroeger waren er soms gezamenlijke avonden met andere  
                    vrouwenverenigingen. Deze avond hadden de dames een gezamenlijke avond 
met de biljartvereniging. Zowel de heren als de dames vonden een zeer gezellige avond.  
  

 
 
                 

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. 
Dus wie zich wil aansluiten bij de bestuursleden is van harte welkom. 
Je moet je wel zelf inschrijven en betalen, want het wordt niet door de Vrouwen van Nu 
Fijnaart georganiseerd, maar we zouden het heel gezellig vinden als je je bij ons aansluit. 
Vertrek vanaf de Family in Fijnaart. 

 
85-JARIG JUBILEUM op 8 juni a.s. 
Ons 85-jarig jubileumfeest nadert met rasse schreden. 
Woensdag 8 juni a.s. vanaf 15.30 uur tot rond 22.00 uur is het 
zover. Hierover horen jullie meer in de uitnodiging die ter 
gelegenheid van deze feestelijke middag/avond de 
deur uit zal gaan deze maand.  

 

Wij zien u allemaal graag met de excursie naar Rijk Zwaan bij Het Trefpunt in Fijnaart 
op dinsdag 17 mei a.s. om 19.00 uur.                                                                                                                                        
                                                                                           Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina 
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