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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 12 november a.s. om 19. 45 uur 

in de Graanbeurs 
 
Bastiaan Brink – tot voor kort een begenadigd pianist en componist –  
die met zijn uitvoering van nieuwe muziek mensen wist te raken, vertelt 
hoe zijn carrière werd lamgelegd door de zogenaamde “muzikanten- 
vloek”. Door een neurologische aandoening moest hij zijn activiteiten 
als concertpianist stoppen. Hiermee verloor hij niet alleen zijn werk en zijn passie, maar 
ook het kompas in zijn leven. Op zoek naar een nieuw kompas ging hij reizen en 
schrijven. Het resultaat daarvan is een literair debuut van een uitzonderlijk niveau. Met 
zijn teksten roept hij beelden op waarbij de lezer het gevoel heeft deelgenoot te zijn van 
de reis. En met zijn beelden - het boek bevat adembenemend mooie foto’s - roept hij 
verhalen op waarbij woorden tekort schieten. Hij reisde hiervoor langs de meest  
 afgelegen en wonderlijke plekken op aarde. Hierover vertelt hij tijdens zijn 
 voordracht “Sporen naar de horizon”. Een hoopgevend verhaal over hoe  
 een mens tegenslag kan overwinnen door een nieuwe wending te geven  
 aan zijn leven. Naast zijn achtergrond als musicus en schrijver kan hij iets  
 vertellen over zijn werkzaamheden als biograaf en olijfolieproducent.  
 Nieuwsgierig geworden? Neem gerust een kijkje op zijn website: 
www.bastiaanbrink.com. Hierop staan ook geluidsfragmenten van zijn pianoconcerten.   

 
Uitslag Rabo ClubSupport 
Dames, allemaal HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR HET 
STEMMEN OP ONZE VERENIGING!!! Het werkt echt fantastisch! 
Dit jaar weer een beetje meer dan het jaar ervoor. Jullie hebben er 
met elkaar voor gezorgd dat er weer een prachtig bedrag van € 429,55 op de bank-
rekening van de Vrouwen van Nu, afd. Fijnaart & Heijningen e.o. wordt bijgeschreven, 
zodat we af en toe iets extra’s kunnen doen voor onze leden. Geweldig!!! 
 
Eetclub  
U kunt u nog opgeven om mee te gaan eten met de Eetclub 
op donderdag 7 november bij “Restaurant Dintelmond” 
Markweg Zuid 1-4, 4794 SN Heijningen (18.00 uur). Er is al een 
groepje van + 6 dames, maar er kunnen er nog genoeg bij. De loca- 
tie is vastgelegd, maar het aantal personen kan nog tot twee dagen 
van te voren wijzigen. Wil je mee, geef je dan op voor dinsdag 5 november bij Cora:  
vrouwenvannufijnaart@gmail.com, tel.: 463177 of d.m.v. “beantwoorden” van deze mail.  
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LET OP: gewijzigde datum Kerstavond: woensdag 11 december.  

 
Workshop Grote Componisten 
Dames, voor een workshop over de grote componisten die Ellen Deelen bereid is te 
geven, blijkt belangstelling te zijn bij verschillende leden. We hebben nu 6 aanmeldingen, 
maar om het te kunnen laten doorgaan, hebben we er nog iets meer nodig, nl. ongeveer 
20. De kosten zouden dan komen op € 7,50 p.p. U krijgt hiervoor dan ook nog een kopje 
koffie met iets lekkers. 
Zonder dat bekend is op welke dag dit zou moeten plaatsvinden, is het natuurlijk lastig 
aanmelden, maar in eerste instantie willen we inventariseren of er voldoende 
belangstelling voor bestaat, zodat we daarna kunnen afstemmen wat het meest geschikte 
dagdeel hiervoor is. Heb je belangstelling, geef dit dan s.v.p. aan mij door op: 
vrouwenvannufijnaart@gmail.com of d.m.v. “beantwoorden van deze mail”. Het gaat er 
nu alleen nog maar om of er voldoende belangstelling is.  
 
Terugblik afdelingsavond met Monique Plaisir op 15 oktober jl. 
Monique Plaisir, auteur van de gedichtenbundel “Hart van mijn gevoel” begon haar lezing 
bij haar jeugd en waarom iedereen op bepaalde situaties anders reageert. Het leven 
heeft haar en haar gezin aardig op de proef gesteld. Ruim tien jaar geleden hebben zij 
onverwacht afscheid moeten nemen van hun 16-jarige zoon. Zij vertelde hoe zij met dit 
verdriet is omgegaan en dat het verdriet haar ook veel heeft gebracht. Maar ook dat dit 
verdriet heel veel spanningen gaf binnen het gezin omdat ieder er op zijn of haar eigen 
wijze mee om ging. Monique zocht het in de spiritualiteit, haar man juist niet en haar 
dochter zat daar een beetje tussenin. Op een gegeven moment zijn er afspraken 
gemaakt in de trant van: “je mag hier 10 minuten per dag over praten en daarna niet 
meer. En dat ging werken. Een bijzondere avond met na de pauze ruimte voor vragen en 
die waren er veel. De gedichtenbundel werd door de aanwezigen gewaardeerd.  

 
De volgende afdelingsavond is onze Kerstavond 
De Kerstavond vindt plaats op woensdag 11 december a.s.  
 
Wij zien u allemaal graag op onze volgende afdelingsavond op dinsdag 12 
november a.s.  
                                                                                      Annie, Cora, Inge, Jeanne en Riet 
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