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Herfst, herfst je bent er weer,
met je pittige geuren,
en je bladeren die dwarrelen,
in duizend warme kleuren.
Herfst, herfst daar ben je weer,
met je stormen en je regen,
zwammen, eikels, spinnen,
natte kleren en wind tegen.
Herfst, herfst je bent er weer,
kom laat me je omarmen,
want ondanks al je buien,
geniet ik van je charme!

Mededelingen
Beste Vrouwen van Nu,
Zoals menigeen al verwachtte steekt COVID 19 toch weer heftiger de
kop op. Voorzichtigheid dus geboden. Dus konden we niet anders dan
besluiten dat een bijeenkomst er nog niet inzit.
Geen avond in oktober dus.
Maar oktober is de maand waarin we onze jubilarissen in het zonnetje zetten!
En we hebben er dit jaar 10! Dat kunnen we niet overslaan. Daar gaan we zeker aandacht aan
besteden.
Hoe? Dat vertellen we nog niet!
Wie dat zijn? Dat houden we ook nog even geheim!
U leest het allemaal in de volgende nieuwsbrief!!!!! Houd uw e-mail dus in de gaten!
van onze penningmeester:
Over de “RABO Clubsupport”
Het is weer mogelijk om bij de RABObank te stemmen en geld voor uw vereniging te genereren.
In ons geval dus voor de VvNu Berkhout/Bobeldijk. Maar........ u moet eerst lid worden van de
RABObank.
Heeft u een rekening bij de RABObank dan betekent dat niet dat u automatisch ook lid bent van
die bank. Dus raden wij onze leden aan om lid te worden en dan uw stem uit te brengen. Via de
RABO App of de website van de bank kunt u dat regelen. Wanneer u dat moeilijk vindt kunt u
iemand vragen om dat voor u te doen.
Hoe meer stemmen, hoe meer centjes voor de clubkas waarmee we weer wat extra’s kunnen doen.

Stemmen kunt u van 5 tot en met 25 oktober 2020

Oproepen
“Wie maakt een mooie herfstfoto voor in de nieuwsbrieven van november en december?”
We hebben de zomer achter ons gelaten en zitten midden in de herfst.
Een prachtig seizoen waarin velen prachtige foto’s maken van de
kleurige bladeren of de mistige ochtenden. Waarom die foto’s niet met
iedereen gedeeld? Dat bracht ons op het idee:
Stuur die foto naar renie.van.aartrijk.roos@gmail.com
en dan komt het voor elkaar!

“Wie heeft een heerlijk herfstrecept en wil dat met ons delen?”
Niet alleen is de natuur in de herfst mooi, ook de maaltijden
veranderen in deze periode. Van de vele salades stappen we over
naar de stamppotjes en bonenschotels.
Stuur het recept naar hetzelfde e-mailadres als de foto’s
en dan staat het in één van de volgende nieuwsbrieven. We zijn
benieuwd! Zorg er wel voor dat alle ingrediënten makkelijk in de
winkel te verkrijgen zijn. Dit voorkomt teleurstelling!

Nieuws van het filmfront
Lucia Spitteler heeft de stoute schoenen aangetrokken en is de film van Herman Finkers,
“De beentjes van St. Hildegard”, gaan zien in de VUE. Het was daar goed geregeld in de bioscoop.
Alles verliep keurig netjes naar de Covid 19 regels. Lucia gaat in november zeker nog een keer.
De films voor oktober zijn:
6/10:
“Portrait des jeune fille en feu.” Een film over de liefde.
27/10:
“La Odisea”. Een film die zich afspeelt in een dorpje in Argentinië.
Wanneer het geld van de mensen uit dat dorp wordt afgenomen komen ze daartegen in verzet. Een
actiefilm! Deze film heeft de Spaanse Oscar gewonnen voor beste film.

Tot slot een nuttig advies uit de natuur, van een boom nl.
“Laat af en toe een frisse wind door je bol waaien.
Sta stevig rechtop.
Laat je niet kaalplukken.
Groei en bloei je hele leven door.
Laat los wat je niet meer nodig hebt.
Drink veel water!
Vergeet niet waar je wortels liggen.
Wees buigzaam, maar laat je niet breken.
Wees tevreden met je natuurlijke schoonheid.
Haal voedsel zoveel mogelijk vers uit de natuur.
Je takken kunnen ver reiken als je wortels diep verankerd zijn.
Bied een schuilplaats aan hen die het nodig hebben
en geniet van je uitzicht!”

Lieve dames, houd het bestuur op de hoogte van alle wel en wee.
Blijf voorzichtig en vooral gezond!

