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Nieuwsbrief  

 

Dames (en heren),   

Het bestuur van de Vrouwen van Nu, afdeling Fijnaart & Heijningen e.o. nodigt 
u en uw partners, vriendinnen, dochters, zonen en andere introducees, van 
harte uit voor onze afdelingsavond op 
 

dinsdag 16 november a.s. om 19. 45 uur 
in de Graanbeurs. 

Historicus, Johan van Doorn, geboren in Heijningen, bekend ook van zijn 
lezingen over de watersnoodramp in februari 1953, zal komen vertellen over de 
bevrijding van West-Brabant en de Slag om de Schelde, inmiddels 77 jaar 
geleden. Van de Slag om de Schelde is onlangs een film verschenen, 
geschreven om jongeren op een aansprekende manier 
bekend te maken met de Tweede Wereldoorlog. Of dit 
helemaal gelukt is, daar zijn de meningen over verdeeld,  
maar spectaculair is hij wel.   
De heer van Doorn spreekt over de achtergronden van de militaire  
operaties van de geallieerden die uiteindelijk leidden tot de bevrijding 
van de Westhoek van Noord-Brabant, begin november 1944. 
Nieuwe feiten en interessante details uit en over deze bevrijdingsperiode 
komen aan de orde.  

 Introducees zijn bij deze avond van harte  welkom!!!  
 Gastleden betalen € 2,20 bij binnenkomst voor de  
 koffie of thee. 
 Om een beeld te krijgen op hoeveel personen we  
 kunnen rekening is het dit keer weer nodig om u aan  
 te melden voor deze avond en op te geven met 

hoeveel personen u denkt te komen. Graag aanmelden vòòr donderdag 
11 november a.s. 
Het is voor de veiligheid ook nog steeds nodig om een vaccinatiebewijs 
(op telefoon of papier) of een recente negatieve test te kunnen laten zien. 
Henk van De Graanbeurs kan hierop controleren omdat hij zich aan de 
           coronaregels moet houden. Blijf sowieso bij klachten thuis!   
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 Dames, allemaal hartelijk dank voor het stemmen op 
onze vereniging.  

  Helaas is het bedrag dat bij elkaar gestemd is op het  
  moment van verschijnen van deze nieuwsbrief nog  
niet bekend. Zodra we weten welk bedrag het geworden is, horen jullie dit 
ook. We kunnen hier weer leuke/lekkere dingen van doen o.a. met de 
Kerstviering en met ons 85-jarig jubileumfeest. 
 
Terugblik Afdelingsavond 19 oktober met Heleen Hutink van de 

     
 
Het was een druk bezochte avond met veel informatie over de Ziekte van Lyme 
en de teek; het was indrukwekkend, heftig werd ook genoemd. Na de 
introductie werd een filmpje vertoond over de ziekte van Lyme en een filmpje 
over de teek; hoe de bacterie te werk gaat en eigen ervaringen. Er werden veel 
vragen gesteld.   
 
 
De volgende afdelingsavond is onze Kerstviering op dinsdag 
14 december 
De kerstavond begint al om 18.00 uur. Als bestuur hopen wij van harte dat 
de kerstavond door kan gaan. We zijn al weer volop met de 
voorbereidingen bezig. En gaan voor een ouderwets gezellige avond. Het 
koortje zingt weer en aan het tijdstip van aanvang valt af te lezen dat u 

zonder eten van huis kunt 😊 

 
 
 
Wij zien u allemaal met of zonder introducees graag op onze volgende 
afdelingsavond op dinsdag 16 november a.s.  
                                                                                      . 
 
                                                                       Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina  

                                              wintertijd 
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